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EN VANDRANDE HARPSPELARE.

När han var trött af stegen på landsväg och hed och middagsvarmens tunga tryckte hans hufvud ned, hans vana
då och hans tröst det var från unga dar, att fatta sin harpa och att dikta sig en sång. Med nyfödd kraft han började
derefter igen sin gång.När lifvets mörka skuggor bredde sig för hans syn och det samlade sig åskor kring hans
inres himlabryn, hans vana och hans tröst då var från unga dar till harpans raska anslag att sätta sång och dikt. Så
lyfte han åter blicken med hopp och tillförsigt.

När all den eviga uselhet, som genom verlden går, brottades med hans styrka och gaf hans hjerta sår, hans vana
då och hans tröst det var från unga dar, till lekande harpotoner att höja sin röst. Då reste han nacken stolt igen,
med vidgadt bröst.

Så med sin sång och harpa från gård till gård han drog, det var ett lif af frihet och skämtsamt nog, det nu engång
hans vana var från unga dar, att sjunga sig så till dager, när natt låg på hans själ, att sjunga sig fram i verlden, när
sargad var hans häl. VATTENSÄLJAREN I KAIRO.I.

„Hvad är det, Zelfa? tala då och svara! hvad är, som håller dig vid fönstret der? af husets sysslor glömsk, du tittar
bara bak persiennen, — se på mig! så här, så ser du ut . . . Kalkonmanér det är,10



med halsen långsträcktI fy! en kammartärna, min kammartärna, sådant illa klär; du vet jag bannas eljest icke
gerna, men höfviskt skick jag i mitt hus begär.a

Men Zelfa än bak persiennen dröjde och utåt trädgården sitt hufvud böjde:

,,Ack, goda fru! der är nu han igen,

han, vattendragarn, hvarom förr jag språkat,

den unga Hassan; utaf alla män,

som hittils af en händelse jag råkat

i ögat se, så kastar ingen annan

sin blick inunder turbanprydda pannan,

så småskälmskt, småklipskt ingen annan myser,

men under glansigt kolsvart knäfvelsbår

en tandrad, hvit som elfenben, då lyser

emellan läppar, glödande och friska;

så cactusblomman bjert och högröd står,

det är liksom en kyss der tycktes hviska:

kom, tag mig! den som kommer först, den får.a

— „Du är en narr! Jag tviflar på, din like

det finns i Ali Paschas hela rike,

du är betagen utaf älskogskoller,

men nu — jag vill ha slut på detta pjoller,

stäng persiennen !u —11

„Ah! min hulda fru, der kan ni sjelf få honom se ännu ....

Han re’n, som hvarje morgon är hans vana,

— den dag jag minnes ej, då han det glömt, — vid trädgårdsporten sina säckar tömt

och snart med ett za-za han höres mana sin lunkande kamel till återtåg, . . . o, se då hit, min fru!a

Fru Fatmes håg var icke just att sig inkommodera, hon heldst uppå sin sidendivan låg guds långa dag och lät sig
der servera konfekt och glacer, litet sång och dans,

— här i Europa förmakens gudinnor

ha jemnt romanens tidsfördrif tillhands,

(o, hvad var lifvet förr, när den ej fanns!)

i Kairo, fattigt på författarinnor

och hvarest ännu ej, så vidt som kändt,

den vittra symachinen fått patent,

der nöja damerna sig excellent

med -t- tobakspipan, sylter och slafvinnor; —

imedlertid, af kuriositet,



och rörd af spejerskans vältalighet,

hon denna gången bragte det så vida,

att hon sin flegma lät till handling skrida,

hon lyfte sig från kuddarna till slut

och fick de gula tofflorna att glida

till fönstret sakta fram .... Att titta ut,12

hon här bak Zelfas rygg, med begge händer på flickans axlar, reste sig på tå . . .

— wDer är han, fru!cc — „Håll mun!a — „Nu passa på!

i detta ögonblick han hit sig vänder !a

Fru Fatme gjorde här ett högljuddt „ih!“

och kastade sitt hufvud snabbt tillbaka,

dock öfvervann hon straxt sitt bryderi,

sågs, bannande, sitt rosenfinger skaka

och med ett slag på flickans kind, helt lätt,

hon utbröt: „Toka! — bjud mig en sorbett!“II,

Men några dar derefter tvenne män förtroligt suto samman skägg mot skägg, med sin shishéh och mocca, utom
vägg på en kafé. Den ena känns igen som Hassan Vattendragaren, ett ämne till en egyptisk Don Juan, om ni vill;
om hans kamrat, — hans namn var Ismail, — i parentes den upplysning vi lemne,14

att han var anställd vid fru. Fatmes hof som första Lif-eunuck, med ert förlof.

Det var der i kaféen inanför

ett sorl och larm att icke få gehör;

en myrstack utaf kunder ut och in,

till drägter skilj da, som till färg och skinn,

båd’ hvita ansigten och kolsvart brända

och kopparbruna, brokigt om hvarann!

en samling utaf ??gentlementt måhända

ej just precist, — och mindre kan gå anl —

men alla bröder uti kaffesumpen

och enige i samma allvar alle,

att vårda elden i en sjöskums-skalle

och pusta ljusblått utur munstycks-stumpen.

Men mellan gästerna sig näsvist trängde

en flock af hundar, i schakalgestalt,

med röda ögon, snusande på allt,

och hvarje gång en bit man åt dem slängde,

en smutsig jude uti grå kaftan,



som stod vid ingången på post och hängde,

— så hängde han, jag tänker, hela da’n —

spratt till af afundssjuka, glåmigt blängde

och mumlade, på folk och hundar vred,

uti sitt vilda skägg en mustig ed.

Men Ismail och Hassan rätt förnuftigt en plats sig utanför kaféen valt,15

der det var lugnare och friskt och luftigt och under sjelfva middagssolen svalt i täta skuggan af ett par pliver; den
ene, Ismail, med mycken ifver höll tal — af konfidentiell natur, den andra, öra blott, tyst som en mur, ur pipan
blossade, ur koppen drack;

— blott då och då en nickning och ett smack!

„Det kan du tro, — så föll eunuckens tal, — att hon är rik, fru Fatme! . . . Gissa bara, hur många slafvar — i ett
utsökt val! — och se’n slafvinnor, — allt af bästa vara, — som spisa hennes bröd hvar enda dag!

Du tror ett tjog . . . Men dubbelt, säger jag. Vet, att med de förtjusande zechiner och annat mynt af verldens alla
slag, förutom dessa perlor och rubiner och klara diamanter, — huller-buller! — som fylla hennes hemliga
schatuller, jag kunde hänga proppfullt alla grenar, hvarenda qvist, hvartenda blad, min vän! af detta oljoträd, —
ja, jag förmenar, af begge två och dock ha öfver än.

Ja, titta dui Jag säger hvad jag vet, för öfrigt är det ingen hemlighet; det hela grannskap det bevittna gitter, att
hon har skatter, fler än jag kan tälja, kort! att hon lika välbehållen sitter,16

som hon för resten, — om man skulle välja, — i ärbarhet och dygd den första är bland fruar både vidtomkring
och när.

Du skulle henne sett och hennes smärta som enka, — detta var förlidet år, — hur sorgfull, tröstlös, slitande sitt
hår och ängsligt suckande af allt sitt hjertat Tolf månader hon var att djupt beklaga, allt var i sorg; hvar kudde
afvigt vänd på sofforna! — hvar spegel öfverspänd med svart! — Och kom der okänd eller känd att ömsinnt del i
hennes saknad taga, bjöds tobakspipan utan ambraskaft,

— bedröfligare tid jag sjelf ej haft.

Deraf, min vän, du kan förstå och känna, att bättre själ ej finnes till, än denna, och att ibland matronor just min
fru är nummer ett i hela Kairo, du!tt

Emfatiskt gaf han sig med flata handen en slag på låret här, liksom till punkt och yttermera visso; mera lugnt han
tog sig så en kaffetår på tanden, drog upp sin tobakseld och smått disträtt, med framsträckt underläpp, på öfvadt
sätt ett rökmoln blåste ut, som jemnt och nätt17

mot Hassans näsa flöt tvärs öfver bordet; hvarpå han åter sålunda tog ordet:

„För öfrigt, dui hvad angår fruns humör i hvardagslag, — så må jag rentut säga, hon är en engel. Fastän, som sig
bör, i tukt och seder sträng, hon dock ej gör, som vissa andra dygdemönster pläga, sin boning till ett kloster, — o,
för fan, långt derifrån! Hon älskar fröjd och gamman och uti hennes harem är man van att finna ärbarhet och
trefnad samman.

Nu, sedan sorgetiden är förbi,

hon lefver åter gästfritt om med verlden,

— förlusten, gjord, kan icke ogjord bli, men frun likväl förbålt förnuftigt bär den.

Du skulle se om qvällarna ibland,

— här sqvallrar jag ur skolan litet grand, — hvad muntration och lif der inomhus!



Fru Fatme får då en idé burdus och stökar till hvad i Alexandria,

— hon är derfrån, — blir nämndt en fantasi a. Sin trädgård — o ett riktigt paradis,

med granna kiosker mellan palmer slanka, med gångar, lagda uppå konstigt vis,

— du skulle lätt dig der helt vilse vanka, — med vattenkonster och med friska bäckar och himmelskt välluktsrika
rosenhäckar,18

och blomstergrupper, alla slags fasoner, och fruktträd med granater och citroner! — sin trädgärd låter då hon
eklärera det präktigaste hon kan utfundera, med bjert kulörta lyktor utan tal,

— det är som en förtrollad, festlig sal, — och bjuder så slafvinnorna att kransa med röda blommor rikt sitt svarta
hår och mellan buskarna för henne dansa, som bäst och lifligast enhvar förstår,

och slå på tamburin med lätta knogar och musicera uppå strängaspel ....

Fru Fatme sjelf tar icke gerna del i denna lek, om ej det så sig fogar en gång emellan, att hon får ett ryck; en
tärna då om lifvet qvickt hon fattar och svänger henne kring med eftertryck,

— o, hur den kära frun derunder skrattar! — tills flickan först sin krans ur håret tappar och derpå faller kull som
ingenting.

— Men Fatme då i sina händer klappar och hoppar lustigt på ett ben omkring . . .a

— „För tusan! — utbröt Hassan här omsider, — det är en pigg och nyter fru, den der,

en qvinna i min smak fru Fatme är,

der — friar jag bestämdt, du! hvad det lider.u

»Stopp! sade Ismail, — du glömmer här, att du, min bäste, blott en mula rider,19

mens andra ryttare på ädla fålar

till samma mål i kappridt spränga fram;

försök att ösa stjernan upp, som strålar

i vattnets spegel, — och du blir till skami

beundra rosenbusken uti parken,

men är du pumpa född, förblif vid marken Ia

— „Du talar höglärdt.a — „Så? Nåväl, så vet,

att om fru Fatme funne ensamhet

uti sitt enkostånd, behöfde blott

sin hand hon sträcka ut och ta i högen

den första bästa — pascha, likagodt!

Det kan du tro, en enka, så förmögén, så vacker än och med så trefligt lynne, har tjogtals friare! Om vi begynne
med denna lista nu, den tar ej slut förr’n dagens ljus i vester släckes ut.

Men ser du, frun har sina egna tycken, hon fordrar mod och klokhet af en man och väljer säkert aldrig någon
ann’, än den hon pröfvat först i begge stycken; du, Hassan, — tillgif att jag ler! — tycks verkligen en smula
kortbent vara och, för att utan omsvep mig förklara, så tafatt, menlöst, blygt, du dig beter, att ganska visst din
vinst uppå försöket en — vidbränd näsa blefve dervidlag, sköt du din vattensäck, det råder jag, och passa din
fcamel, det trogna öket,20

och lemna åt en annan mera djerf och mera slipad det slags friarvärf!



Men det, det säger jag dig, och de orden för ingen mensklig magt jag tar tillbaka, att den som får fru Fatme till
sin maka, den vinner paradiset här på jorden.a

Vår Hassan under denna foglalåt

blef mer och mer fundersam ganska tydligt;

han vred sitt mundskägg i en spets helt prydligt

(ren distraktion!) och, lutad smått bakåt,

han lät sin tobaksrök förunderliga

ur hopsnörpt mun rakt upp i luften stiga;

ett eget löje, saligt och förnämt,

sågs derpå sväfva öfver anletsdragen,

och, kisande som räfven och förslagen,

han sänkte, fast på sned och obeqvämt

med ena ögat blott, åt vännen der

en långsam blick af bottenlös mystér.ITL

*

Den nästa morgon samma ungersven höll vid fru Fatmes trädgårdsport igen med sin kamel och sina vattensäckar;
mens husets alla krukor, stora, små, han med sin friska vara fyllde på22

och med slafvinnorna lät tungan gå

till skämt och sqvaller, mellan träd och häckar

han girigt sneglade i lönn, att få

en skymt af husfrun sjelf, — det lät sig tänka,

att hon, vår lilla älskvärdt pigga enka,

tog sig en liten morgonpromenad

bland daggbestänkta blommor, gräs och blad; —

han sneglade ej mindre åt balkonger,

terrasser, fönstergluggar, hit och dit,

— det kunde dock ju ske af hundra gånger en enda, att i morgonlätt habit

hon stod der, tittande helt slumpvis hit!

.... Hon stod der också, det är just intrigen och hör till saken på sitt eget sätt; o, qvinnolist, om än, — det medges
lätt, — charmant ibland, heldst i en amurett, dock alltid utstuderad och gedigen!

— Hon stod der, men i skydd af jalousi*n, just lagom för att märkas utaf ingen

och dock att sjelf, (det anade ej Hin!) ha ett förstulet öga med i tingen; der stod hon ganska lugn vid sitt tittut och
lät sin blick förroskull Hassan följa, der han, förgäfves gapande, till slut en viss förtret knapt kunde längre dölja.

Då smålog Fatme med en täck malice och nära var det att hon klappat händer, men Hassan, stackars gosse, —
återvänder, beklämd om hjertat på ett sällsamt vis,23

och fast han väl som förr med munter röst

— „za-za! za-za!“ - kamelen framåt manar, en liten suck sig dock mekaniskt banar en smygväg ut ur filosofens



bröst.IV.

I fjorton dagar Hassan gick och gick, som i en sky af grå och mulna tankar, och folket märkte oråd på hans blick
och på hans hela somnambula skick och hviskade: „se hur han ängsligt vankar!25

den arma Hassan rent förtumlad är, han säkert, förd af fåvitska begär, har kommit en förbjuden frukt fornär; aj,
aj! han är förbi, — olyckligt kärltt

Men slutligen en qväll, . . . han dref allena

och rent på måfå gata upp och ner

i stadens tysta, ödsliga qvarter;

sin egen herre, lät han verlden mena

om dessa promenader nattetid

stor sak, hvad heldst! han lät sig icke störa,

men gick sin egen väg, som män det göra,

och pratet, Sqvallret, det fick bli dervid;

med händerna på ryggen, med turbanen

en smula tryckt i pannan ner på sned,

han lunkade framåt på enslig led,

men hvad han tänkte, — djupt som oceanen,

som öknen ändlöst, — ingen drömde om,

det var en tanka, hvilken småningom

tog fyllnad, växte till det kolossala,

(om icke efter hjeltediktens skala, dock efter lofligt vattendragar-mått,) tills ändtligen grandiosa dimensioner och
imponerande figur den fått liksom af en ballong, helt kort och godt af något rundt med pösiga fasoner, en
bukstind — vattensäck måhända är det rätta, simpla, rena ordet här.26

Precist i qväll det hände sig just detta, /

att efter bråk och grubbel utan rast

hans snille träffade till slut det rätta,

problemets lösning — nu han höll den fast.

Helt plötsligt Hassan fann för godt att stanna,

ett ögonblick han först orörlig stod,

derpå med energi och nyföddt mod

han slog sig för sin infallsrika panna,

han satte begge armarna kavat

i sidan som en liten potentat,

till slut han lät den knutna näfven falla

i flata handen, så det hördes skalla

i husen rundtomkring, dock från hans mun

föll ej ett ord, men blott en gång för alla



ett litet „huitta, en hvissling fin och tunn.

När åter han begynte röra benen

och såg omkring sig nyktert öfver scenen,

han kände ej på länge sig igen;

han sig förvillat; hvart han heldst sig vänder,

allt främmande qvarter! än dystra gränder,

än öde tomter, vida parker än!

En präktig måne ses sin dager blanda med skuggor, nästan spökaktigt bizarra; dess strålar här på något gathörn
darra, här pä en kiosk och här på en veranda; här i ett porthvalf, djupt och svart och dystert, dess ljusström bryts
mot murens mosaik, här spritter i dess glans en källa ystert, här i dess hela klarhet, full och rik*27

den stolta kronan af ett palmträd drömmer, mens stammen sig i idel midnatt gömmer, och åter här ur mörkret
stiger fram en grann balkong med konstigt filigram, belyst som af en magisk lampas skimmer, och der i fjerran
— ah, en minaret, uti kokett fantastisk luftighet! . . . .

Men allt är tyst; man intet ljud förnimmer, det hela är liksom ett trolleri, ett äfventyr af nattlig poesi.

I ögonblick och uti situationer

af denna egendomliga kulör

det händer sig, att snillrika personer

— en skald, en tänkare af djupt humör, —

bli antingen en smula tragiskt stämda

och omotständligt gripna och beklämda

utaf en viss ballad-romantisk skräck

och nerf-frossbrytning, eller ock betagna

af salig tjusning och helt plötsligt dragna

från denna jordelifvets lumpna fläck

till fantasiens rymder, till regioner

af idel elegi och harpotonerl

Men Hassan, han tog saken lugnt och lätt;

en annan skulle kanske echapperat

med stormsteg på melodramatiskt sätt,

en tredje möjligen sig installerat

på någon trappa och improviserat

till nattens måne en sublim sonnett,28

han, — se’n en stund han tyst så der funderat, — en munter trall helt högljuddt stämde opp, han gick ej mer, det
var dansanta hopp, det dansade uti hans hela kropp, —* men ett-tu-tre! bröt sången tvärt han af och nu ett
upprymdt skratt han från sig gaf, han log så echot genljöd rundtomkring, hvad log han öfver? — öfver ingenting!

Så kom han under sång och dans och skratt,

— snart sagdt ett crimen lsesse, rent besatt, mot en så högst högtidlig månskensnatt! — så kom han då på kända



spår igen;

.... ifrån kaféerna det lyste än

och Mogrebbin-bazaren öppen stod,

der trädde raskt han in med upprymdt mod,

han slog på axeln med en ärlig smäll

hvemheldst han mötte, till ett skälmskt: god qväll!

han nickade till alla judegubbar,

som stodo der i sina marknadsskrubbar,

men mången efter honom såg tillbaka

och syntes hufvudet betänkligt skaka

och drog en alnslång suck: ^gudnås, så visst!

den der har allt sitt lilla hönsvett mist!aV.

Uch åter kommer dagen efter natten och åter är det denna ariastund, då Hassan gör kring gatorna sin rund och
säljer ut sitt friska springkälls-vatten.30

I dag dock kommer endast hans kamel, sjelf är han borta; „ej hans eget fel! han mot sin vilja råkat foten vricka,

— på gatan— utanföre der han bor; så ödet velat honom ofärd skicka, en fot är gänglig, men Allah är stor.a Se
der den anekdot, som dukas opp för slafvars och slafvinnnors slutna tropp, vid hvarje port, utaf en lurfvig sälle, i
dag kamelens kusk i Hassans ställe!

Fru Fatme bak sitt fönster troget står och märker, obemärkt, hvad försiggår.

Den lurfvige re’n alla krukor fyllt

vid trädgårdsporten, och med mycken svada

han hjertnupet förtalt hur oförskylldt

den stackars Hassan kommit nyss till skada.

Nu husets hjon uti ett ögonblick,

hvar med sin börda efter öfligt skick,

åt skiljda kanter spridas kring, . . . pass på!

hvad företager sig figuren då?

Fru Fatme bakom jalousien står

och märker, obemärkt, hvad försiggår . . . .31

Han ser sig lurande omkring i hast med genompiskadt qvicka ögonkast,

han tror sig säker, lyfter, stark och käck,

ifrån kamelens rygg en lädersäck, o, en enorm ! han den på gården ställer, han hukar ner sig, tar den på sin rygg,

ännu en gång, — nu det på allvar gäller! — han tittar kring sig; lugnad, djerf och trygg, med jettesteg han klifver
in i parken och kastar säcken med en duns i marken, bland några buskar rullar han den så inunder ett par oljoträd,
der stå Det är sekunders verk! Ur lädret qvider liksom ett: au! Men ögonblicket lider, kamraten sig förtroligt
nedåt lutar och mellan händerna i säcken tutar: wBra gick det; skapa dig nu blott som vatten på bästa sätt och ligg
försigtigt still!



I morgon ses vi åter; lycka till!

Och minns vårt aftal se’n, när din är skatten !a

Fru Fatme, lutande sig framåt smått, har sett en skymt af allt hvad försiggått; men när kamraten der tog åter plats
vid sin kamel med ärlig föresats att stå gudsnådlig, som om intet händt,

— och detta spelade han excellent, — då sänkte baklänges den hulda damen i soffan sin förtjusande lekamen32

med lilla näsan sträckt mot taket opp och log så hjertligt båd’ med själ och kropp, att barm och skuldror,
bländande som snö, de häfdes upp och ner likt upprörd sjö.VI.

\Juds långa dag der låg nu vattensäcken, en formlös tingest, på den samma fläcken, der den i buskarna var rullad
in; helt stoiskt Hassan höll sig i sitt skinn och gjorde dygd utaf nödvändigheten,34

(också filosofi, när hvar har sin, och ej den sämsta i realiteten!)

Vid middagstiden fann han dock för godt att ta en medförd enkel kost till bästa, en fickformats-diner, diverse
smått af fikon, dadlar, torkad fruktkompott, derefter föll han i en ljuf siesta; men hvad han drömde, — sagan vet
det ej, tilläfventyrs — ett stycke hönspostei.

Ett buller honom sent omsider väckte,

— i alla nerver spratt han plötsligt till, först sina ben han omedvetet sträckte, men kom ihåg sig och höll genast
still.

Han till ett litet hål på säckens sida, rätt förtänksamt och snusförnuftigt gjordt, sitt öga närmar, — spärrar upp det
stort och glor och kikar Man kan ej bestrida,

surprisen är fullkomlig, — redan natt! blott skuggor utanför! o, hvilket spratt!

Dock rör det sig"och tasslar rundtomkring, man springer, — hör, man pratar och man skrattar! Det är ett stök, en
brådska, det han fattar fullkomligt, fast han skönjer ingenting.

Då — på en gång den vida, vida parken, som vid en trollstafs vink, i lågor står, det brinner mellan blommorna på
marken, det brinner Öfverallt, i tusen vrår,35

ett nät utaf kulörta lyktfestoner artistiskt, smakfullt, kors och tvärs förenar med buske buske, trädens alla grenar,'
mens lampor uti vexlande fasoner garnera kioskerna der längre bort, det är en teckning af fantastisk sort, som
träder fram emot den mörka grunden med arabesker, lediga och fria, rent som förtrollad är den hela lunden,

— fru Fatme ger en liten wfantasiatt.

Snart blir det stor konsert. En sluten grupp utaf mirakulösa virtuosinnor en stormande musik nu stämmer upp,

(hvart folk har gerna sitt slags öronhinnor, liksom sin smak, det hör till mysticismen af hela verlds- och
menskoorganismen!)

Der raspas uppå strängar af metall, der görs „con furiaa ett förfärligt skrall med messingstalrickar, der slås och
trummas och dunkas tappert på tambour de basque, der skakas bjellror, ingenting försummas, rik är effekten,
takten djerf och rask!

Då träda andra tärnor älskvärdt fram, i enlighet med aftonens program, i luftig drägt, med munter kastanj ett,

— det blir en liten bournonvillsk ballett.36

Med midjor smidiga, med armar veka, en hel roman de till musiken leka, högst målande och sinnrikt, om ni vill,
heldst om man först kan texten utantill!

I ställningar, än vällustfullt gratiösa,

än djerft patetiska, de ge en bild

af kärleken, nu smäktande och mild,



nu passionerad, mera eldig, vild,

nu gränsande intill det tygellösa;

i ystra svängningar och sträckta ben

blir målad vreden, jalousien se’n,

och uti eleganta språng tillbaka

en fasa, mägtig att ert väsen skaka;

med ögonspråk och gestikulationer

en hel intrig (historiska personer!)

blir lagd, blir vecklad in, och ut igen,

än högst seriöst, och åter lustigt än,

men handlingen, — det är det egna här

och hvad som genren karakteriserar, —

uppå en spänstig tåspets mest roterar,

likt snurran kring sin topp; — det konsten är.

Allt detta Hassan hörde, njöt och såg, der i sin vattensäck han dödsstum låg, och på sitt sätt det var ju rätt
behagligt, ett nöje ej för honom just alldagligt, tvärtom! pikant i mer än vanlig grad; så mycket sött på en gång
knapt han anat, de käraste små ben naturen danat,37

här hvilken vrist, Allah! här hvilken vad! och dessa armar, dessa skulderblad, och sedan — utan hänsyn till
personen, hvad njutning, sjelfva danskonst-prestationen! Men likväl var det grums uti hans sinne och knappast
höll han några eder inne, ty hon, den strålande, för hvilkens skull han låg här vältrad i en säck omkull bland träd
och buskar, som ett liflöst ting, ett element, ett snart sagdt buteljeradt, hon, för hvars skull, när allting kom
omkring, han halfvägs re*n en hungersnöd riskerat, hon, hvars person så visst han räknat ut, att han i afton skulle
här få skåda, få kanske öfverraska och till slut — men hvarför hans förhoppningar förråda? nogaf! hon syntes ej
sin egen fest hon rent mankerade

Då, just som bäst han låg och harmade sig öfver detta, på sätt och vis förnärmad, (och med rätta,) se der — hvad
sväfvar fram ur en boské? en skönhet, luftig såsom diktens fé!

De andra träda vördnadsfullt tillbaka att i en sluten krets sig sammanmaka,

— det Fatme är, som nu sig låter se i all sin glans och prakt; ett par sekunder hon stilla står, ett verkligt litet
under38

af sydländsk fägring, i ett mystiskt sken

från parkens lyktor, blandadt helt rembrandtiskt

med dagern af en måne klar och ren,

som träder fram just lagom, att romantiskt

belysa nu den hela gala-scen;

derpå hon till en schal-dans hastigt lossar

sitt draperi af genomskinlig gaz,

hon sticker fram sin tåspets Hvilken grace!

hvad elegans!



Den arma Hassan blossar utaf vulkanisk brand; vid sitt tittut han blind sig stirrar. . . Hvilken fröjd och lycka! till
slut hon kom likväl, hon kom till slut, den hulda, väna, skapad att förrycka en vattendragardygd af sofradt guld!

O, se blott denna fot! För himlens skuld, nej! se den ej! Vet framförallt att blunda för dessa attituder, hvilka
stunda!

Men — det blef ingen attitud utaf Fast ystra kastanjetten redan smällde, sin höjda arm hon plötsligt åter fällde
och åt sin svit ett fingertecken gaf Med en förvåning, mästerligt naturlig, en liten harm, förtjusande finurlig, hon
pekade åt buskarna, ni vet:

„Ih, hvad är det? — du himmelska Profet !a39

„Ih, hvad är det?“ gick genom hela ringen.

— „Har ingen märkt det förr?“ Nej, ingen, ingen! En vattensäck!! af Hassans ganska visst, men huru kom den
hit! och till hvad ända! ett substitutens missförstånd kanhända? en list? men då en obegriplig list

Man händerna slog hop, man stod betagen vid detta oförmodade mirakel, en krets af flickor ett-tu-tre! var dragen
kring föremålet, — hvilket rent spektakel! man tittade, — försigtigt var dock bäst, — man hade hvar sin
pantomim och gest, man knuffades, — en föll på näsan, o! så blef det skratt och flin, det kan man tro.

Till slut en handfull slafvar, muskelstarka, till högen slöto sig, ej rädda just för Sheitan sjelf, — de kunde heldst
ha lust att »tingesten ditner i dammen sparka^, ett ord af herrskarinnan, blott ett ord! och gerningen är i minuten
gjord.

Vår Hassan vid eventualiteter af denna art sig mindre väl befann, hans ställning hade stora svårigheter, dock, som
en vågsam och behjertad man, han kände efter först invid sitt bälte sin trogna dolk; bestämd att som en hjelte40

ej ge sig just vid första dust så lätt,

han spände ut sig nu på bästa sätt

och gjorde sig som vatten, — litet knastigt,

— det medges, — likväl skäligen elastiskt. Så månde komma livad som komma kan,

— ett äfventyr som äfventyr, välan!

Fru Fatme hade vändt sig om på hälen, att dölja hur hon log, den glada själen.YIL

Hollah! Nu hafva flickorna lagt råd,

det är beslutadt, — husfrun har sagt amen, —

att säcken vältas ner till stora dammen

och tömmes der. En lustig episod,42

i nattens fantasia! Dock försigtigt! ty hvem kan vara trygg för ett försåt? fan kan i spelet vara med, och vigtigt det
är, att bära här sig fiffigt åt.

Hollah! nu är den re’n af tjugo händer ur snår och buskar släpad lyckligt fram! det var det värsta; man på tvärs
den vänder, och nu direkte ner till parkens dam!

Af tjugo näpna fötter ganska varligt den rullad blir, med täta uppehåll,

— ty skämtet kunde dock ju vara farligt, vår verld är full af häxeri och troll! —

Nu alla fotterna igen i taget,

på en gång och i tempo hela laget! de käraste små sparkar uti verlden! ett hvarf ånyo! Fort går icke färden, men
säcken, snart vid damkanten dock är den.

Fru Fatme vänder qvickt sig om på hälen, att mysa uti lönn, den muntra själen.



Omsider monstret låg der vid bassinen,

— det klack i hjertat på den arma drängen; — „töm ut den, bums! — skrek någon, — hit en knif, att sprätta upp
den heders-galtens lif?“

Men andra ropade i fyr och flamma:

„hit med en yxa, något egghvasst blott, en slagtarbila, det är lika godt! vi hugga den i tu*, det gör det samma.a43

Nu var man tapper, hvar uti sin kjol, se’n allting gått så väl till denna stunden, man svängde om i upprymd
kapriol, och gapskratt skallade kring hela lunden.

Men just i detta kritiska moment for fan i säcken, om ej förr det händt.

Enhvar det tydligt såg, den på sig ryckte

— „Såg du det ej? jag såg det nu igen! den spjernar ut, se der, den rör sig än!a

— En villa? Möjligt, att man blott så tyckte, i slika ting så mycket gör ju tron!

dock var det en märkvärdig illusion, såg skenbart ut som en reservation i grefvens tid (och med en viss räson!)
mot hela denna nya flickmetoden

— vid blotta tanken isnar redan bloden, — att sprätta sömmar upp, stor sak hvad slags, med yxehugg i stället för
med sax.

Vid denna syn, — det var för öfrigt faktiskt, att panisk skräck betog de små mamseller, — metoden gaf man
straxt på båten, praktiskt, (man höll på teorien just ejheller;) det blef en brådska och en villervalla, först flydde
en, så flydde snart de alla bland buskarna och trädens stammar in, att frälsa, som man kunde, hvar sitt skinn!44

Fru Fatme stod der sjelf, bäst som det var, helt sonika allen på platsen qvar.

„0, hvilket gränslöst lumpet kompani I när såg jag maken till poltroneri!

— så bröt hon ut med stämma hög och fast, — här löper man som höns åt alla kanter och lemnar mig att ensam
stå mitt kast förutan hjelp Hit, mina hofdrabanter!

hitåt, J slafvar! hit med svärd och spjut, och stakar, stekspett, allt hvad först kan finnas! har säcken spöklust, nå
— den skall mig minnas; stick tvärs igenom den båd’ in och ut! jag vill på detta tokeri ha slut . . .tt

Der kommo slafvar båd’ med pik och stång; i spetsen med sitt stekspett kocken trädde, från hvita mössan hängde
tofsen lång och vapnet, buret högt, personen klädde, han kommanderade ett barskt: gif akt!

— då, hvad var det? Sig säcken åter rörde det genast hela anfallsplanen störde, tvärt — chefen vensterom! Dock
vare sagdt till hans honnör, han gjorde det med takt och hållning; glömmande attacken, de andra foro baklänges i
backen.45

En enda, — Ismail, — oss välbekant ifrån en viss kafé, — på vakt sig ställde vid Fatmes sida; han framför sig
fällde en väldig stake, (halfknäckt, det är sannt, men dock, att påse, grundligen bastant.)

„Nu! — skrek han, — låt oss se den ledes funder,

har än en gång han lust att pröfva på,

o, han är dödens tvärt! Vid himlens dunder,

vid djupets magter, han sin lön skall få!

nå? jag dig trotsar, hynda af en säck!

nu är du, tyckes mig, så lagom käck

du åsna af en lädertingest, hej!

jag manar ut dig, best! nå, hör du ej?u



På denna ström af kraftord lädertrollet blef icke utan svar så helt och hållet.

Först i ett nu — stack fram en hand derur igenom en behändigt öppnad springa,

— i handen sågs en dolk med stålblå klinga, — derefter kom ett hufvud, en figur med ögon gnistrande, med
kolsvart hår, med glänsande och prydlig knäfvelsbår!

Och hufvudet, det gaf sig straxt att gala, mens näfven, knuten, hotande, sig hof:

„Sjelf hund utaf en slaf! din arga bof!

det skall du, Ismail, mig dyrt betala!

kom hit, förrädare! nej, vänta blott!

jag kommer sjelf. . . . Nu känner du din lott . . .46

Men Fatme passande här trädde mellan, och äfventyret, nära att bli tragiskt, rent desperat, hvem vet?
antropofagiskt, fick nu ett så behagligt slut, som sällan.

Att hålla sig högtidligt allvarsam,

när Hassan kröp utur sin skinnsäck fram,

det öfversteg nu visserligen måttet

utaf den sköna enkans contenance,

hon tvärtom här utaf sitt lynne tvangs

till det horrenda, kapitala brottet

.emot en etikett, den högt vi skatta,

att — midt i synen hjertligt honom skratta;

dock visste hon att genast reparera,

försona, göra felet åter godt,

— den konsten -är den sanna Gratiens blott, att kunna vara fri och dock charmera, begå sottiser och likväl
förtrolla, försmå att segra, segern dock behålla ....

Hon alltså nu bjöd slafven eklipsera, men med en vink af retande behag och med ett litet fint och älskvärdt drag
vid läpparna, hon Hassan lät förstå, att audiens han kunde gerna få.

„Kom närmare, min vän! — så hennes stämma klang med en viss musik i Hassans öra, — nåväl, bekänn, du var
uti en klämma! men också — inbrott i min trädgård göra, hur närgånget, förmätet !a47

— »Ack, min fru!u —

»Se på mig, Hassan! säg, hvad tycker du? har jag väl ögat af en grym schakal, tror du väl, jag är dylik en vampyr,
i stånd att drifva till en hemsk final ett trefligt börjadt bufFa-äfventyr?

Du är en syndare mot skick och lag, det är en afgjord sak, men hvad är jag?

Nå, gör nu reda för dig la

— »Ack, min fru!tt —

»Beständigt: ack, min fru! Nå, låt oss vända förroskull frågan om! det går måhända en smula lättare; ponera nu,
jag är »din fru“, välan! hvad är då du?

Tänk noga för dig !u

— »Sjelf ni sagt det ju, jag är en syndare, o, jag det är! men här på mina knän jag er besvär, haf nåd — och låt
mig kyssa denna hand, som re’n mig i en evig boja band!“



— »Ah? I herr Hassans hufvud det omsider begynner då att klarna, hvad det lider!48

Ditt mod jag pröfvat under detta skämt,

i hvilket Ismail tjenat mig ej illa —a

— „Hvad hör jag?a — »Hör då vidare och stilla!

jag anade dig här, — nej, jag bestämdt

och noga kände det, jag lät dig tagas,

du stod dig tappert Nå, det börjar dagas,

ej sannt, i ditt geni? — Uppriktigt sagdt,

jag väntat mig hos dig till detta mod,

på exemplariskt sätt ådagalagdt,

en tanke mera qvick, mer eldig blod

Min stackars gosse, uti vissa ting

du är ju — dum, när allting kommer kring!

(O, hvilken man!) — förstår du ej ännu?

Är jag din fru, sä är min brudgum du!a

Hvad Hassan svarade, vår lilla sälle, det vet jag ej precist till punkt och pricka, det vet jag endast, huru i hans
ställe jag skolat sjelf mig sympatetiskt skicka.

För öfrigt vet jag, frun gaf genast order till fantasians kontinuation med spel och klang och rytmiska ackorder, till
lekfull dans i luftigt klädebon!

Men denna gång — derhän blef ett-tu-tre programmet ändradt, — när vår hulda fé, fru Fatme sjelf, flög fram uti
sin tur, det var uti en — wpas de deux d’amoura. CLADS STÖRTEBECKER.I.

Han var en vild och försvuren en; af krönikan så är han porträtterad: en undersätsig med stackota ben, men raskt
och energiskt modellerad, med bröst och skuldror af mägtigt slag, med breda näfvar att ta ett tag, med starkt
markerade ansigtsdrag,52

ett lurfvigt hufvud, en trotsig panna, ett öga skarpt under buskigt bryn, och hakan skäggig och solbränd hyn! der
har ni i pennstreck få, men sanna, en sjögast, djerf så fan förbanna! en äkta krabat på guds försyn.

Hans verld var hafvet, det fria, vida, och vindarnas tjut var hans musik, hans fröjd det var att på stormvåg rida
och sällan sökte han bugt och vik.

Men måste han refva sitt segel en gång, det var med en ed, sju kablar lång, då stampade han uti sitt däck och
rynkade pannan till allas skräck, derpå lät han bringa sig utan söl

— qvick lydnad ombord! — en bägare öl, af Rostocker-mumma det bästa slaget, det halfva tömde han tvärt i
draget, men resten slängde han ur pokalen, i lovart rakt, så det yrade kring:

»Der har du, gubbe, för det du är galen! blås gerna dig hes för ingenting, men spottar du hit, så vet och känn: jag
ger dig, min far, så godt igen!44

På nordens haf, båd’ i österled

och vester ut, var den känd, hans flagga,så långt som skepp uti sjön sågs vagga, hvarheldst. en „krejare“ tungsamt
skred längs kusterna fram med proppfullt skrof, af köpstad väntad och furstehof; för hans, den dristiges, snabba
galej var hanseskutornas handelsgata, hur eljest bred, för bred dock ej och ingen krämarelast att rata.

Än här, än der, hvar en flotta drog



helt fredligt och lugnt sin långa fåra,

på en gång frustade fram hans bog

och, girigt stjälande hvarje kåra,

han kryssade upp med litet nog,

han knep och knep, och han vann och vann,

nu är han deri nu han prejar an,

— det hjelper ej, att man ber och klagar, han väljer och tar, som det honom behagar. Hvarfrån han så kom och
hur han kom, beständigt när minst man drömde derom, en gåta det var och ett evigt under, man hviskade halfhögt
om trolldömsfunder. Men visst var detta, att hvar man såg ett segel plötsligt i solen glänsa uppöfver den
skummande fjerran våg vid horizonten, — der var att länsa, så godt man kunde det, undan i hast och söka en
hamn för sig och last, ty märk och gif akt, hur han hitåt sträcker! och såld är den, som hans bogspröt räcker, ur
vägen! der är han, Claus Störtebecker!54

Den ena sommarn i Östersjön

han öfvade sina kapare-rön,

han skrämde, som flyktande, rädda måsar,

de lybska skutorna tjogtals på strand,

han kräfde sin tull med skonslös hand

af deras kistor och penningpåsar.

På Holsteins kuster det lefver än mång sägen om honom och hans män och Riigens kritberg gömma hans skatt, i
godt förvar är der den satt; men blifver den engång i ljuset bragt ur Stubbenkammers lönliga schakt, då blir der
vid vederbörande rätter en strid, som kan räcka en evighet, emellan de tvenne gamla ätter, familjen Putbus och en
jag vet.

Nu — andra somrar han höll i blokad Hamburg, den stolta hansestad, och kryssade kring efter sitt humör emellan
Helgoland och Föhr.

Han gjorde jagt uppå stort och smått,

ensam mot tio — likagodt!

och lade på alla skatt och gärder.

Han äntrade, rakt emot all räson, och gjorde till priser utan pardon de största rangskepp från Finkenwärder, med
både krigsfolk af prima sort och full proviant i vått och torrt.55

Af dem, han tullade, — och till slut det var en legio, deras tal! — sjöröfvare kallades han rent ut, men sjelf han
nämnde sig amiral och sköldemärke, ett allegoriskt,

— en bägare, störtad upp och ned, — i flaggan han förde, (det är historiskt.) Begabbare sade: ty så är hans sed,
att knapt med den gnistrande burgunder man fyllt en bumpert till hans behag, förr’n han den tömt i ett andedrag
;u sjelf annan mening han lade derunder: „6å lyster det mig intill min död att tömma den giriges öfverflöd, men
gör han sig dervid gul och grå, kan lätt han sjelf på sitt hufvud stå en smula fortare, än han vill.a Så var hans
tanka; och det hör till, just häraf tog han sitt namn också.II.

Men Hansans stolta penningpotentater, Borgmästare och Råd, — tag hatten afl — de höga furstar öfver sjö och
haf, de trädde upp med magnifika later för Rathhaus-trappan i högtidligt tåg; en stor betänklighet, enhvar det såg,
i deras kloka statsmansblickar låg.57

De träda in med imposanta Ijät och med sublimt kommerse-majestät i Rathhaus-salen, stora plenirummet; i sina



sammetskåpor de sig svepa, med ögonen sig gravitetiskt skepa, och till det vigtiga conciliumet de slå sig ned
omkring det långa bord hvar på sin embetsstol, en rikt skulpterad, högkarmad, utaf valnöt konstrikt gjord,

— pass pål församlingen är nu rangerad, sessionen börjar.

„Ja, J re*n det veten;

— sä tog borgmästar Niklas Schocke ordet, — stor är förlusten, större än förtreten,

men hämnas skall det! (Här han slog i bordet.) Re’n femton våra skepp, en hel armada, med satans hjelp han
vållat harm och skada, och hvem kan räkna alla skutors tal, dem djerft och ganska nedrigt han bestal,

(gud bättre!) denna röfvaramiral!u

Här rådsherrn Jtirgen Messerschmidt föll in: „Han är en pest, som likt och olikt härjar; i går det gällde oss, vårt
Hamburgs skinn, men för hans roflust ingen mer sig bergar, han hela Nordens handel molesterar och Hansan
snart i grunden ruinerar.58

I sommar re’n af saffran och muskott, galanga, kryddpeppar och ingefära, han tagit efterhand sin dryga lott och
våra upplag tömt så ganska nära; hvad af fetalier, det ändlöst blir att räkna allt; hvad utaf taffelbier, af rheinskt
och alicant och malvesir, det känner bäst min ärade kollega, gestrenger Herr Cornelius von Zoéga, som gör i våta
varor, och en gros!

Och här jag ännu icke nämnt ändå

hvad allt af guld och silfver, perlor, smycken,

och perlemor och elfenben i stycken,

och ambra, fina stofter allahanda,

och ibenholtz och rosenträd . . . .u

Igen

borginästar Schocke, full af värdig anda: ^Förträffligt har han yttrat sig, vår vän, den ädte Messerschmidt, till
protokollet; dock — om förlusten än, i pengar satt, går upp till en betydlig, furstlig skatt, vi böra icke glömma
helt och hållet, att saken ock en annan sida har, att högre intressen, än kardemumma,

(fast dennas rätt ej heller att försumma!) vi här ha till att värna om, enhvar.

Det gäller Hansans goda namn och rykte, ej blott som köpman, nej ! men som soldat, som örlogsman! Här hvarje
skrupel flykte!59

allt måste offras här, jag är parat! det gäller Hamburgs firma såsom stat, det gäller republikens verldsstadsroll, så
som det aldrig förr i tiden gällde!

Den hälsosamma fruktan för vårt välde, som än finns qvar på fjerran, spridda håll, den — skall jag säga det? —
den står på spel, men ej det är, ej skall det bli mitt fel.

J kännen det, hur dessa vitalianer

ha förr en gång oss vållat stor förtret,

när de, för denna Margaretas planer

i löndom vunna, mot vår myndighet

en fräck och dristig panna satte opp

och störde vår beräknings glada hopp;

men här är trotset mera oblygt än,

en handfull sällar, — märken det, J män,



som styren riken ifrån denna sal! —

oss håna öppet, re’n i åratal;

det måste qväsas, måste ha en ända,

jag för en ny armada straxt voterar,

och sedan hända må hvad värst kan hända,

jag sjelf den öfvertar och kommenderar.a

Vid dessa ord, af bifall och förtjusning det genom Rådet lopp en halfhög susning; i våra dar man skulle ropat:
„hör!u den tiden och i en så reputerlig församling, så högtidlig, så kruserlig, man, som sig mellan män af
„Anstanda bör,60

tog allting mera lugnt och mera etiskt, man endast susade, men sympatetiskt.

Hvad vidare blef sagdt och diskuteradt i denna ytterst märkliga session ha krönikorna icke refererat, de nöjas med
borgmästarns oration; men hvad man vet, är det, att, efter talen och öfverläggningarna, när ur salen patricierna
åter drogo ut, de hade stannat i ett stort beslut, och när man såg dem tåga två och två, de vise handelsmän med
mantlar på, det var som segerherrar re’n in petto; de kände sig som folk af ökad vigt, (diverse hundrade procent i
netto!) ur deras ögon lyste tillförsigt och uti hjeltemodigt lugn förbidan af pepparväldets gyldne morgondag de
vredo munskägget med välbehag och satte katigt handen uti sidan*III.

Selt omständligt uti gamla skrifter är det nu berättadt om herr Schocke, om hans örlogståg emot den tjocke, och
hans allahanda sjöbedrifter.62

Första rangens krigsskepp hela åtta, präktigt riggade på holländskt vis, väl beräknade för sjö och bris, kärnan
bildade utaf hans flotta.

Lika många andra lägg till detta, mera smäckra, lediga och lätta, viga stöfvare på skummig bölja! men försigtigt
skulle bakom följa fyra skutor blott för proviant, drägtiga som hela magaziner, fyllda båd* med ölfat och med
viner och med skepparkost, solid, bastant, korf och rökta skinkor från Westphalen^ men för herr borgmästarn-
amiralen stora burar båd’ med höns och gäss, allsköns kacklande delikatess!

Då och då man kunde också skymta trynet af en gris ur konstlös stia, höra mellan styr- och babord grymta någon
galt, förlupen i det fria.

Första gången flottan djerft stack ut, (jubel, högljuddt, hela linjen öfver!) kom en storm och gjorde plötsligt slut
på den vackra amirals-manöver.

Skadade på segel, mast och märs, skeppen drefvos åtskiljs, kors och tvärs, några stannade på Amroms bankar,
andra skuro in i Halligskären,63

Schocke sjelf med möda och på tvären vid Cuxhaven kastade sitt ankar,

Men om natten uti regn och yra Störtebecker, snabb och vaksam ständigt, fiskade på skilj da håll behändigt
matsäcksjakterna, jemnt alla fyra, tömde deras rika skafferier, länsade, med få ceremonier, lastrum, burar, tog
båd’ höns och svin,

— lät dem sedan redlöst gå för hin I

Nästa resa blef der nappatag,

— under Helgoland sent om en dag, — tvenne lätta örlogsskepp omsider nådde röfvaren i Öppen sjö, ändtligen
det är då på de tider,

att den fridlöse skall döden dö!

Nu! med stor bravur och förlig bris de på hvar sin sida honom pressa ... han är jernfastskrufvadlåringsvis... nu,
din skälm, beställ din själamessa! stryk ditt segel, tag din flagga in, syndare! ty här är såldt ditt skinn.



— Men till svar från Störtebeckers skuta gnyr ett spjutregn babord, styrbord ut, och som en vulkan den till beslut

ses en eldskur öfver begge gjuta, kransar utaf beck i mörka lågor* tjärupottor, tömmande sin glöd!64

Rundtomkring i hafvets långa vågor speglar sig med färgprakt purpurröd detta lifliga fyrverkeri.

Muntrare alltmer det tyckes bli,

re’n ombord hos fienden det brinner,

lågan snart längs help, däcken hinner,

elden nu är lös på alla kanter,

gnistor flyga ifrån tåg och vanter,

seglen flamma upp Men med ett skratt

och ett muntert: „Nu en skön god natt!

hälsa till Borgmästare och Råd!u

Störtebecker efter lyckadt dåd

brassar bidevind för en sydvest

och försvinner pilsnabbt — till härnäst.IV.

I Elben, — tredje resan nu detta var, borgmästar Schocke skulle sin lycka pröfva, — i Elbe-gapet låg han der
segelklar och vind han hade, kunde han mer behöfva?

— Från dag till dag låg likväl han ännu qvar.66

Men skälet, det var detta emellan oss: han sjelf var mannen nog i humör att slåss, men Hansans tappra bussar,
hans lanseknektar, det med respekt var — något eländigt tross,

(ej krönikan fullkomligt det.dölja mägtar,) och spordt det var, att enligt sin rofnatur låg Störtebecker utanför re’n
på lur; på sätt och vis höll porten han låst och sluten, att tvärt gå på och spränga den, det var knuten! visst var han
endast en mot ett rundligt tjog, men denna ene, — tydligt enhvar det såg, — stod i förbund med fan och hans hela
slägt, slikt kan genera äfven en trealnsknekt.

Borgmästar Schocke gick med enorma steg och högst fundersamt stämd på sitt däck och teg. Han i sin hjerna
hvälfde en hel hop ting, men det var endast stumpar, när allt kom kring, utaf ett stort genistreck, och hur han
vände och hur han lade samman, till slut det hände, att af den hela planen — platt intet blef.

Det re’n var femte dagen han så fördref.

Nu gifves det i lifvet, som i epiken,

en mystisk magt, en gåtofull vän i viken,

en ytterst vaksam, en exemplariskt nitisk,

en genomgripande, hög machinförsyn,

som just, när hjeltens ställning blir riktigt kritisk,

i rättan tid sin arm sträcker ut ur skyn,67

behändigt genast reder situationen och frälsar både sakerna och personen.

Homeri hjeltar redan på Trojas tid

den ofta var en ypperlig hjelp i nöden

och tusen gånger sedan i kif och strid



den upphjelpt både staters och statsmäns öden.

Den träder fram i skepnader allehanda, och tusen hokus-pokus den ställer till, komik och allvar lätt i dess spel sig
blanda,

(en smula af Pajazzo, om ni så vill,)

men hur den bär sig åt, såg ni aldrig maken

till lyckad t resultat, — det är hufvudsaken.

En tid tog heldst den formen af en Minerva,

en Juno eller annan olympisk dame,

som kom att konstrikt lösa en trasslig härfva

i händelsernas ofta bizarra dram,

se’n dess med samma fördel den dock proberat

de mest civila drägter, „en bourgeoisa,

och Öfverallt och alltid den lika bra

till gunst för sina hjeltar har reusserat.

Nu, denna gången stod den der ett-tu-tre!

— just som sig raskt på klacken borgmästarn vänder, —

i fiskartröja, lurfvig och plump att se,

och kramande sin mössa med begge händer.

„Hvad bringar du! hvad vill du? — herr Schockeröt, ty han var för momangen af kärft gemt)t, — nå! har du ej i
baklås och kläm din tunga, det lyster mig att höra hvad du kan sjunga.a68

— „Jag kommer ifrån Storsjön, — var fiskarns svar, — ombord hos Störtebecker jag äfven var, hvad der jag såg
och hörde af sällsamt slag, jag unnar er att veta ännu i dag.

Han ligger lugnt för ankar vid kusten tätt bakom ett näs, som sträcker sig nordvart rätt, men medan så han väntar
på fångst och pris, han gör sig glada stunder på sjömansvis.

Han hela långa dagen har haft kalas från morgonstunden tidigt med rus och ras; en flicka ifrån stranden, en
knubbig tös, fick nyss ombord man narrad, man slår sig lös, man skalkas och man fnisar, man svänger om, så
gick det till helt lustigt då dit jag kom.

Men när jag sålt min kolja och skulle bort,

lät flickan så en hviskning, helt qvick och kort,

mig uti örat falla: pass på i natt!

jag gör dem allesamman ett lustigt spratt,

jag gör dem alla yra af ras och vin,

jag förbereder hämnden med glädtig mine,

jag dansar Störtebecker i kärligt koller

omkull på mjuka bolster och honom håller;

i natt är tiden inne till snabbt försåt

Mer hann hon icke säga, — jag flög hitåt.a



„Hm! — gjorde amiralen, och först han hvasst och forskandfi gaf fiskarn ett ögonkast, han mätte honom
tveksamt från topp till tå, derpå han lade orden betänksamt så:09

,,Jag Störtebecker känner, dig ej jag känner, min ovän vet jag, mindre jag vet hvad vänner;

dock! jag dig här vill pröfva. Om mod du har och är den sann, den tidning du till mig bar, välj några raska gossar,
som bäst du kan, du sjelf din lilla skara må föra an, och gör hvad jag dig bjuder! Se här en pung, jemnt hundra
goda gylden, försvarligt tung!

Den ger jag dig — i morgon för nattens värf, nu — låt oss lägga planen, båd’ klok och djerf!“

Och dörrn till 6in kajuta slog Schocke opp, derin försvunno begge att rådslag pläga; om saken, stratagemet, och
dess lörlopp, det varder i sin tid att diverse säga.Y.

ra kapareskeppet var stoj och fröjd och sång, så det stod i himmelshöjd.

Ty det var en märkesdag i dag

och derför herr Claus gaf dryck öfver lag

och lät det flyta af vin och öl.

Jemnt tio år med densamma köl71

i dag han vågorna plöjt och tvärat,

och derför var allt harpoisadt och tjäradt,

och svabladt och skuradt, och hissad på stång

var högtidsflaggan för denna gång,

och trenne de bästa rheinska fat,

bestämda för någon frodig prelat,

men vilsekomna till annan man,

de voro till festen stuckna an; ^

och så var det stoj och skämt och fröjd

och sång, så det stod i himmelshöjd.

Men efterhand som det led till qväll, allt färre röster ombord sig höjde; en efter annan, beskänkt och säll, föll på
sitt öra, — gud själen fröjde! snart blandade sig med skrål och sång en enstaka snarkning, gäll och lång, snart
blef det långskepps en snarkande kor, en log i sömnen, en annan svor; men sången, tynande af så smått, blef trio,
duett, nu solo blott.

Den 6ista man, som ännu ej damp,

det skeppsvakten var, en trofast sälle,

ej van att vika ifrån sitt ställe

och härdad i dryckjom, som i kamp,

hos amiralen ett allt i allt,

hans vän, hans hund och hans syndapalt;72

frän Afrika kom han och svart han var, men nu en rättskaffens kristen korsar.

Fast kanske i knäna litet svag, dock mellan kranbalk och låring gick han der fram och tillbaka de eviga slag, som
förr så ofta båd1 natt och dag.

Han gnolade muntert, men så kom hickan, så föll det en ed och ett kraftigt ord:



»för fan! min hals är i natt förgjord!41

så började visan han åter på,

slog öfver, men sjöng på trots ändå.

»Du svarte deroppe!44 — »Herr amiral!44

— det kom från kajutan en dämpad stämma, men välbekant, den kunde skrämma, men den var mild vid en fylld
pokal.

„Du svarte deroppe!44 så ljöd den igen, och mohren lunkade ner, — hvad se’n?

„Kom hit och tag dig en tår på tand, min ärlige Kunz, på tre man hand!

I natt kan du spara ditt svarta skinn, att vaka har sin tid, bägarn sin; herr Schocke ligger i Elben allt och aktar sig
för att smaka salt; men flickan här i sitt hufvud fått att dricka dig till i vin, som är godt, i vin, som är rart, auf
meiner Ehre, tag remmarn och 6lå dig ned här nere!4473

Claus Störtebecker var glad i natt

och fallen för skämt och lek och spratt;

på knäet han fiskarflickan höll,

dess hår i så vackra ringlar föll,

dess hals var så hvit och skuldran också,

och när sina läppar då och då

hon satte om bägarns silfverkant,

då plirade hon så insinuant,

då blef der en kindgrop, en liten en

med skalkar uti, och som elfenben

der lyste en tandrad mot lampans sken.

Men amiraln blef om hjertat varm, om tärnans midja han slog sin arm, med andra handen han bägarn tog och mot
morianens med klang den slog: „Hej, gamle kamrati och nu skall du höra en sång, som smeker, jag vet, ditt öra!
men har du hört den förut en gång,

6tor sak! bra är den och icke för lång:

En vinternatt kom stormen uppå,

— 6tå, ben ! fast skutan kränger, —

Sjung med, min gamle! mer raskt det låter; du känner tonen, jag börjar åter

En vinternatt kom stormen uppå,

— stå ben! fa6t skutan kränger, —74

med yrskum började vågorna gå, men skälm, den hufvudet hänger I

Vi få en liflig och munter natt,

— stå, ben! fast skutan kränger,

6ad’ Mickel Kock till Rolf Kabelgatt, och skälm, den hufvudet hänger!

Med oss har det gudskelof! ingen nöd,

— 6tå, ben! fast skutan kränger, ~ vi äro bergade till vår död,



och skälm, den hufvudet hänger!

Men stackars folk på land och i stad!

— stå ben! fast skutan kränger, — i deras ort var jag lagom glad, der händer, man hufvudet hänger!

Bäst der man snarkar, så är man såld,

— stå, ben! fast skutan kränger, — öå ryker taket för fan i våld, hvad under, man hufvudet hänger!

Och sticker man näsan utombus^

— stå ben! fast skutan kränger, —75

en skorsten slår en i hjessan burdus, med fog man då hufvudet hänger!

Och träden ryckas med rötter opp,

— stå, ben! fast skutan kränger, — att 6törta öfver ens syndakropp,

aj, aj, så man hufvudet hänger!

Och burspråk, gaflar och kyrkospir,

— stå, ben! fast skutan kränger, — de falla med brak, så man stendöf blir öch ängsligt med hufvudet hänger.

Men här sitta vi i vår lugna kabyss,

— stå, ben! fast skutan kränger, —

på vågornas sång vi med gamman lyss, och 6kälm, den hufvudet hänger!

Thy tackom vår gud i väder, som 6å,

— stå, ben! fast skutan kränger, — att sjömän vi blefvo, det talar ändå, mens pepparsven hufvudet hänger!

Men sjelf så lägger jag till det här

för flickans skull, om hon håller mig kär:76

Och labrar vinden, man tar sig ett rus,

— stå, ben! fast skutan kränger, —

och derpå en kyss — och det burdus,

om tösen, hi-hi! än aldrig så mycket sig slingrar

och slänger.aVI.

Men derute i den skumma natten, medan Störtebecker friskt kalasar, sjunger visor och med flickan rasar, flyter
uppå vikens stilla vatten helt försigtigt, tyst, en fiskarbåt, smygande som katten på försåt.78

Blott en akter-åra ensam vrickar båten sakta framåt, af och till ligger den på böljorna helt still, och der lyssnas,
talas blott med blickar Derpå roddarn åter fart den ger,

— kaparskeppet nalkas den alltmer.

fem i båten äro. Mens allenast en den sköter, hvila sig de fyra, redo att vid minsta fara genast kasta åran ut och
kräftgång styra.

Men hur än man skärpte blick och öra, intet ljud var från korsarn.att höra, ej en lefvande ombord man såg; som
ett lik på böljan skeppet låg, mot en molnbädds nattligt gråa massa trädde kolsvart fram dess siluett, men mot
luften tecknade sig lätt master, vanter, i konturer hvassa.

Båten glider, glider; nu den lyckligt

under akterspegelns utsprång hamnar, för-ut en om skeppets roder famnar, håller fast deri rätt eftertryckligt, men



de andra laga sig med fart till ett arbete af sällsam art.79

Inifrån kajutan ofvanför

sång och prat och munterhet man hör;

Störtebecker, hafvens skräck, sig glömmer, —

dårad utaf qvinnolist, han tömmer

bägare på bägare och njuter

sorglöst lyckans flygtiga minuter,

anar ej, hy ad arga Satans funder

till hans ofärd kokas hop derunder.

Straxt i båtens botten fyra munnar kring ett aftäckt fyrkärl slå sig samman,

— sjung derinne, du! din fröjd och gamman man en stund ännu dig gerna unnar; — kring en hemlig kolglöd fyra
väder

streta, flåsande med all gevalt,

— skratta, du derinne! tiofaldt hämnden också, men i lönn, sig gläder; — fyra ansigten alltmer och mer

lysas opp från grytans röda brasa,

— skämta, du derinnanför, och rasa! morgondagen ej dig skämta ser. —

Nu det blossar upp! Till verket fort! hit med skopan! det är redan gjordt; mera bly deri! Det redan smälter Nu
försigtigt, att ej skeden välter!

Kan du fatta den, du der för-ut? qvickt i rorgängan alltsammans gjut! utan buller, sakta, jemnt, så der!

Präktigt! första smörjelsen det är.80

Trenne gånger skopan, fylld till randen med det smälta bly, — det nästan kokar! — mellan grytan gick, ur hand i
handen, och det grofva rodrets gångjernskrokar.

Nu det sitter, — makalöst försåt! — såsom fastgroddt invid akterstäfven; och herr Schocke skall ha fröjd deråt,

— ty idé’n är hans, den gamla räfven!

Locket lades åter på sin gryta, akteråran stacks ånyo ut, båten sköts ifrån, dess värf var slut; sakta, som den
kommit, sågs den flyta öfver dyningarna hem igen.

När de fem sin strand ånyo rörde, handen till ett korstecken de förde,

— Störtebecker satt hos flickan än.711

Ucl, morgonen kommer med kåra och vind, herr Schocke är tidig och kry och gesvind; han lemnar med flottan
sin ankarplats och styr utur Elben sin käcka seglats.

Han aldrig har kännt sig i all sin dag så tapper, som just vid detta lag.82

Hans bussar hviska: „gud nåde oss!a

men borgmästar Schocke är glad att få slåss.

„Hvad är det för mummel? En man är en man!

— så talar han modigt, — jag sjelf för ju an.tt

När morgonsol steg ur vågorna opp, herr Schockes flotta med segel i topp, med stolta bringor, sågs sträcka åstad
rakt ut i Nordsjön, en väldig rad, en jägarkedja på böljande fält, allt noga ordnadt och välbeställdt.



Då låter helt plötsligt vår amiral

i masttoppen flyga en flaggsignal,

den kännes af alla, dess mening är klar,

snart hela linjen den lystrat har,

så vänder den raskt bidevind, — se der!

för babords halsar nu vestvart det bär!

den ligger ner emot kusten igen,

der skymtar ni kaparen, ankrad än,

der ser ni han gör dock sitt storsegel klart,

— låt gå genom böljor och skum med fart! der ser ni han hissar sitt segel i sky,

— stäng in honom, skynda! han eljest skall fly; han kapar sitt ankar, försöket han gör,

han bryter igenom, stäng för, stäng för!

Och timman var slagen. Som vildmarkens kung, i jagtnätet fastnad bland buskar och dung,83

så Störtebecker här fångad sig fann, hans vilja var fjettrad och. sveket vann.

Han ville lovera, han kunde det ej, ty skutan, förhäxad, med ens sade nej, ty roret, det var som om trollmagt det
haft, det rörde sig icke för tolfmanna kraft; ej kunde han vända, och trängde han på, sex hade han mot sig, snart
dubbelt ändå.

Han slogs hvad han kunde och litet dertill, han slogs som en galning, en narr, om ni vill, han slogs som man
slåss, när förspilldt är ens hopp och allt är förbi — utom flaggan i topp; men timman var slagen. När middag
sken,

Claus Störtebecker bar fjettrar om ben och nästa dag han i Hamburg satt i Rathhaus-fängelsets djupaste natt.VIIL

Stor glädje var det nu i Hansestaden, i trenne dagar var man som förryckt, man lät sin penna hvila mellan bladen
af kladden eller kassaboken tryggt,85

man glömde kannmått, vigtskål, besman, aln, man stängde dörrn för sina kunders näsa, blott för att värdigt fira
och befjesa den store Biirgermeister-amiraln.

Herr Schocke, dagens hjelte, Hansans gud, af lagrar tyngd, i triumphatorsskrud, tre dar å rad blef uti guldstol
buren, han drog från gästabud till gästabud, vid dån af pukor och trumpeters ljud; från fönsterna den ena
blomsterskuren den andra löste af, man fanor svängde och näsdukshviftandet tog ingen ända, och knapt man
kunde sig för trängsel vända och äreportar alla gathörn stängde, och alla skulle se „der grosse Held44, herr
Schocke fram! så måste han hugsvala sin kära samtid, måste fram och tala från utbyggdt burspråk, — talade med
eld, med dugtighet, (dock lade han deri jemväl en lämplig dosis modesti,) men när han slutat, hvilken frenesi!

„hip, hip! der grosse Held!44 hvad stoj och skri!

Men medan så man re’n odödliggjorde borgmästarn-amiraln allt hvad man hann, lät honom smörja sig och sjelf
sig smorde, sjöng hjeltens lof, besjöng derpå hvarann, långt borta utom yra, hvimmel, skrål, det verkas för ett
annat ändamål,86

på Grasbrooks öde plats med konst och flit en handfull timmermän ses yxan svänga, ses resa ställningar, ses
bräder slänga och råa furustockar hit och dit, och sågen går och hammarn knackar jemnt, det blir ett slags
arkitektoniskt skämt, ej riktigt fint, men raskt, dessutom blott improviseradt, — det blir en schavott

Den fjerde dagen Hansans potentater, i spetsen Schocke, draga — hela raden — i ståtligt tåg ånyo genom staden,
med sträckta ben och magnifika later; men denna gång ej Rådssession det gäller, till Grasbrooks öde plats man



kosan ställer, de herrar gå med imposanta ijät och med sublimt kommerse-majestät, i sina sammetskåpor de sig
svepa, med ögonen sig gravitetiskt skepa.

De på en läktare ta plats med smak

— herr Schocke främst, högtidlig, styf och rak, — och midt emot, der reser sig schavotten,

en skulderbred figur med hvässad bila står re’n vid blocken, tyckes nästan smila, som var han en satiriker i
botten,

— hvem väntas på? — det dröjsmål oro väcker, dock! der ges tecknet; fram, Claus Störtebecker!IX,

Det sägs, herr Schocke efteråt lät bödeln kalla: „du gjort din sak fullkomligt till värt höga nöje.44 Då svarade den
andra med sitt gamla löje, och litet malitiöst de orden tycktes falla:

»till tjenst jag är, J gode herrarI för er alla.4488

Men den, som sägnen qvad och satte rim dertill, han är en fredlig man, som ingens ofärd vill, och gerna för
borgmästare och råd, med flera, han tar helt ödmjukt, när han går förbi, åt hatten; dock är och blifver blodet
tjockare, än vatten, och när han ser och när han högljuddt hör skrodera en probenreuter utaf firman Börsenhalle,
då börjar något liksom spöka i hans skalle, det spritter i hans fingrar och hans blod får fart, en stridslust fyller
upp hans sinne underbart, och på hans läppar spelar ordet, trotsigt nog:

Ur vägen, pepparskutor, för min fria bog!

hej, seglet bättre än i topp! och så framåt!

storm fejar luften, dristig vilja lifvets stråt;

hur böljan skummar och hur skrofvet än må vagga,

frisk vind är min, och gammal kurs och gammal flagga! JOHN FAA.I.

Om Ayr i Skottland är dig bekant,

— och vida är det berömdt i verlden, turisten dit lägger gerna färden och finner bergstigen ej för brant, ty
tjusande dalar och skogar gröna, han vet det, skola hans vandring löna,92

och ingenstädes så full och skär var näktergalarnas sång, som här, — om än du det känner af ryktet blott, du hört
tillika om Mayboles slott.

Förnämst ibland tjogtals herresäten är Maybole i Ayr ännu i dag, och ingen borg i dess nabolag åt alla sidor är
nog förmäten, att täfla med det i ättelängd, i gamla grånade minnens mängd.

Furstligt det står der i forntids prakt, med blicken fri kring en milsvid trakt, med röda murar, med tak af bly, med
djerfva utsprång och torn i sky, med burspråk, hängande här och der likt skatbon, — gammaldags smak det är, de
hänga der fritt, man vet knapt hur, och rika af knypplad arkitektur, — och trappstegs-gaflar med skarp profil, och
spetsbågs-fönster, i ramar slutna af luftigt krimskrams i götisk stil, fantastiska rosor, genombrutna, och konstrikt
flätade klöfverblad, och målade rutor den hela rad!

Men har du nått genom mörka lunder den väg, som förer till Maybole opp,93

der ståtligt, stolt, det på kullens topp beherrskar den vida dal’n inunder, så kommer du först till Mayboles bro,

— med djerf elegans sitt hvalf den kastar utöfver forssen, som framåt hastar

med skummande våg utan rast och ro

mellan grönskande stränder, öfver stockar och sten,

kommer högt ifrån bergen, har så brådtom, liten en. —

Men du, har du gått din jemna gång först stenbron fram och så en spång, så vidare, vidare, jemnt uppåt,



— genom buskar och småskog går din stråt, — nu genom ett väldigt hvalf du träder,

ett mörkt och dystert, en stadsport likt.

Vidöppet står det för himlens väder

och gästfritt. Fordom det segerrikt,

med ekdörr stängdt och med nerfälldt galler,

har trotsat månget ett dåligt skämt

den tiden de ädla kronvasaller

förföljde hvarann med hat alltjemnt

och slott mot slott och nejd mot nejd

sig reste ständigt i blodig fejd.

Nu gallret lyftadt i hvalfvet hänger, der spindeln väfver emellan dess stänger, och porten dinglar på udda hake

— rosten har ätit opp dess make, — och låset, det stal engång en patron af jernskräpsamlarnes profession.94

Så står du på borgens stora gård; du tycker dig nästan en fordoms lord, du väntar att höra hornens klang och stoj
af koppel och ystra fålar, du väntar — så fantasien det målar — att se en skönhet i nästa momang, i sammets-
riddrägt, i rik barett, sig svänga på klipparen vig och lätt,

— der kommer hon ner för marmortrappan, förtjusande! Hatten då af, för fan!

— Men bilden förvandlas; en kastellan, med nyckelknippan inunder kappan dig nalkas med högst belefvadt skick
och insinuerar sig helt behändigt:

»Behagar ni, Sir, ett ögonblick kanhända att se er omkring invändigt?a

Ni ser på mannen och säger: topp! och raskt ni stiger för trappan opp.

Så kommer ni först till en vid portal, en förstuga, stor som en stånddrabants-sal, med taket höghvälfdt, med golf
af flisa,

— det eko ger för hvart steg ni tar; — här ciceronen er straxt skall visa

ett curiosum, — han flera har, han har väl hundra, en bok det blefve, om allt man der sig till minnes skrefve, och
mången har kokat, författat — jag ber — i Orvar Odds kavaljers-manér95

en ganska superb volym eller två på vida sämre spikar än så; — men detta ett curiosissimum är och ciceronen ej
släpper er här: wSe’n som ni behagar, —* till höger der, den trappan, Sir, till gemaken bär! men först må ni, Sir,
stå här litet still och höra mig, Sir, och lyssna till hvad jag er i korthet berätta vill.44

Sitt finger kastellanen då sträcker mot väggen uppåt med stor emfas:

„Der, Sir, ser ni sjelf! — tag ert titteglas, om upp i höjden er syn ej räcker! hvad ser ni? Ett hufvud, hugget i sten,
en fysionomi tillräckligt gemen, ej sannt? en lurfvig med vildmansskägg, som glåmigt blänger ur rödbrun vägg!

Men nu, låt ögat mitt finger följa, och säkert skall ni ha svårt att dölja en viss förbluffelse, — Sir! pass på, der har
ni en ditto, — det var två, — der har ni en tredje, — fjerde, — femte, en samling, Sir, utaf sällsamt slag, och alla
med äkta spetsbofsdrag, med slägtskapstycke, ej sannt? derjemte! Och om på klacken ni nu er vänder och räknar
dem en och en i sender96

rundtorn, längs takets yttersta kant, så får ni inalles ett tal — ej sannt? af tretton, Sir! Fullt dussin jemnt, och en
på köpet, — och det är bestämdt, just den, han sitter der ej på skämt.a

Men efter denna introduktion nu följer i strängt högtidlig ton historien om de tretton män,

— »var god, Sir, räkna dem en gång än!“ — som sina hufvuden lemnat här i slottet Maybole i grefskapet Ayr.



Jag efter den rättskaffens kastellan här återger den, men, som jag är van, emanciperad från lexans tvång, med
större frihet i skick och gång, med litet färg, der den var för grå, dock, Sir, historisk från topp till tålII.

ISom mägtig lord och jordadrott, förnäm och stolt, på Mayboles slott gref John af Cassilis höll hof,

— nej, icke hof! han, med förlof,98

höll konventikel. Hela da’n han satt der flitig med sin kaplan, han läste böner af ändlös längd, han mumlade
allsköns litanior, och sökte visdom i gamla krior och blef så hjertans bibelsprängd; båd’ evangelister och profeter
han kunde redan på sina fem, och skolastikernas klyftigheter,

— om ingen ann’ senterade dem, han, grefve John, han mannen var, för hvilken saken stod fyllest klar.

Ej ex professo just teolog var grefve John, men själ och håg drogs af en mystisk magt alltmer i tidens grumliga
grubbel ner; han var en fulländad amatör af allt hvad till helgonväsen hör, och till sin dogmatiska exteriör en
puritan af äkta kulör.

Gref John stod än i sin mandoms år och mörkt var än hans kortklippta hår, men utbränd tycktes hans ögas blick
och nästan spöklikt hela hans skick. När öfver golfvet han långsamt skred, styf som en pinne i hvarje led, en
sällsam vandrande staty i svart kostym och med askgrå hy,99

med armarna öfver bröstet slagna och hakan stödd mot en knuten hand, och de smala läpparna sammandragna,
hväsande blott ett ord ibland, ur Samuels bok eller Nehemia, en vredens dom eller profetia,

— då vek man förbi, för en säkerhet, längs väggens gyllenläders-tapet,

som för en vålnad, men en och annan dock snarast tänkte: vår goda lord, gud hålle honom uti sin vård! rätt helt är
det ej inom den pannan.

Bäst som han gick der af och an, bäst som du honom vid boken fann,

— och ifrigt slukande tycktes han läsa, emellan bladen hans tunna näsa

allt djupare sjönk, — på en gång då han fick en idé, — nu! hvad står på? Högtidlig, stel, och med afmätta fjät,

— dock var der en smula brådska parad med detta gudsnådliga majestät,

och oro i blicken uppenbarad, — han lemnade då sitt ensliga rum och vandrade, sakta,s tyst och stum,

— till slut han nästan på tåspetsen gick, dock alltid med spökets värdiga skick, — först genom en ofantlig
riddarsal,

så genom gemaker utan tal,100

till slut han närmade sig en dörr,

— just här gick han tyst, om icke förr, — och i ett nu! — som en blixt det slår! — han stöter den in På tröskeln
han står

till ett litet — sannskyldigt paradis, ett ljust och täckt på tusen vis; — en qvinna bor der, du straxt det ser, ty allt
är så putsadt och allting ler, i hvarje vrå är det blommor och grönt och mattor och förliängen spela skönt i
brokiga färger, men utanför en murgröna, fritt efter sitt humör, har klättrat opp till balkongen lätt, med frodigt
löfverk den väggen täcker och in i rummet helt skälmskt sig sträcker på lekfullt yra naturbarns sätt.

Och grefve John, han står en stund på tröskeln, stum. Hans blick sin rund kring kammarn gör. Derpå han träder
patetiskt närmare. En stol, högkarmad, klädd med kostbart läder, han flyttar undan för drag och sol, tar der sin
plats; han sedan gör,

— mekaniskt, liksom när någon rör på en hemlig fjeder, en inmarig tråd, — en mine af ljufhet och af nåd:101

»God morgon, Jane, mitt hulda vif!

Jag endast kom här, till tidsfördrif, att språka med dig och skämta smått, att se dina blommor, — kort och godt,



att visa dig hela min kärleks höjd;

— är så du ej lycklig och glad och nöjd?

svara, du älskar mig ju igen

för hvarje dag alltmer, min vän?“III.

Jane Hamilton, hon hette så; en ros med morgondaggen på.

Nyss nästan än ett barn, en fé, en liten skogsfru, täck att 6e,103

en jungfru, men ännu i knopp,

en dag hon väcktes plötsligt opp

ur ungmöns första månskensdröm,

att rifvas med af lifvets ström;

hon rycktes bort från sina lekar

bland Haddingtons sekelsgamla ekar,

från flickorna på äng och mark,

från rådjuren i skuggig park,

från svanorna der nere i ån,

allt rycktes hon med våld ifrån,

hon kläddes till brud, hon hälsades fru,

— på Maybole sitter den sköna nu.

Gref Hamilton utaf Haddington skänkte sin dotter åt grefve John; han gjorde sin vilja till hennes lag,

— gud nåde honom på domedag!

Han kastade bort en ädelsten, mer värd än hela hans grefvekrona, han bröt sitt stamträds fagraste gren, det kunde
han aldrig se’n försona; sitt eget barn han hjertlöst gaf en brudsäng bäddad uti en graf, det minnes i Skottlands
dalar än, i sång det lefver bland qvinnor och män.IV.

När grefve John gick åter in till sina profeter och kyrkofäder,

— visdom, bunden i pressadt läder, lärdom, prentad på kalfveskinn, —105

fritt drog en suck hans husfru då, en suck ur hjertats innersta vrå; att tiden, om än ej smärtan, döda, hon tog sina
silken blå och röda och började åter sitt broderi, brokiga foglar, en fri fantasi i bjerta färger med guldtråd i.

Så satt hon tankfull der en stund och tärd uti sitt väsens grund, lät fingrarna löpa qvickt och snällt, som vore det
tingadt och beställdt, med nål och tråd, först ner, så opp, så ner igen! Den rastlöst lopp

med konstförståndig id och flit, den lilla handen, så fin och hvit.

En ända än, — nej, plötsligt nu hon kunde ej mer, den stackars fru, hon mägtade ej för bittert qval, en tår sig ur
ögonlocket stal, hon arbetsbågen ifrån sig sköt, den sorg, hon tyst inom sig slöt, behöfde frihet och luft till slut,

— hon reste sig för att andas ut.

Hon gick till fönstret. Derutanför foglarna sjöngo i munter kör, de hoppade lätt från gren till gren och lekte i
sommarsolens sken;106

och vacker att se var skog och lund med ljus och skuggor i täckt förbund, och med den kylande berglaudsvind sig
blandade doften från yppig lind, den kryddade ångan af mark och äng, af tufvornas vilda blomstersäng, af
backarnas timjam I långa drag, o, njut deraf! Hvilket friskt behag!



Då smältes ljuft hennes smärta opp i stilla vällust, i darrande hopp, och lifvets töcken för hennes syn sig lättade,
liksom på vattnets bryn en morgondimma, som löser sig i ett luftigt fantasmagori.

Hon var också, o, så ung! ännu och verlden ändå så herrlig ju, så skön, så rik, så underbar! hvarför då ej tro på
bättre dar? hvarför då ej lyss till naturens tröst i löfvens sus och i siskans röst, och stiga nyfödd och frisk och glad
utur guds herrlighets hälsobad?

Till slut hon spratt som ur en dröm, hon strök tillbaka den rika ström af ljusgula lockar från panna och kind, —
hon vänder 6ig om och, lätt som en hind,107

hon hemtar sin luta, — hon preludierar, —-

snart blir det en melodi, — och nu

en sång dertill! Så sitter vår fru

mång timma ibland och musicerar

vid öppna fönstret, — hvar dag det sker, —

mens grefve John som bäst studerar

sin Samuel, Esra och hvad mer.Y.

»Men nu, Sir! kommer det sällsamma här.tf

— Det veckor, månader, redan är, se’n detta sig hände den första gåög; fru Jane, hon satt på sin balkong,
svärmande i musik och sång,109

just som hon slutade, — allt var stilla, knapt mer en fogel hördes drilla, vindlös, dunkel, qvällen föll pä, — den
sköna frun, hvad hörde hon då?

De sista tonerna, blott några få, men härmade troget, vackert också, hon plötsligt fick af sin säng igen,

— 'fttt sakta eko. — Det klingade än,

— nu dog det hän, — nu det försvann, — hvad var det? säge det hvem som kan!

Det återtogs allt oftare se’n,

det samma märkliga fenomén;

hon sjöng sin sång, hon slöt Pass på!

det svarade, svagt, men tydligt ändå,

det var som en flöjt, men ytterst dämpadt,

(till situationen försigtigt lämpadt!)

det kom, man märkte ej hvarifrån,

det syntes ej ringaste guds lån;

från småskogen kanske nere vid ån?

Hvem eko’t var, hon visste likväl, hon anade, kände det i sin själ; hon ingen sett; ej ett ord hon fått sig i örat
hviskadt, om än så smått, om än så hemligt och halfvägs blott,110

men dock hon visste det, (slikt hör nu till

elektriciteten, om ni så vill,

till själsmagnetismens telegrafi,

äldre, än Örsteds teori!)



och hvad ej läpparna tordes stamma,

det sade hon sig, hvar dag det samma,

inom sitt hjertas stängda dörr:

»John Faa, John Faa! O, hvarför ej förr?aVI.

Der Haddingtons väldiga ekeparker,

— de räcka milavidt omkring, — sluta sig i en halfmånsring kring staden Dunbars fåladsmarker,112

der flyter, som gräns, en liten bäck i många bugter, sjelfsvåldigt täck, mellan hängande pil och yfvig häck, från
ofvan bergen alltdjupare ned i låga dalar med mosse och hed.

Och följer du den en stund uppåt, du kommer först på ödslig stråt förbi en qvarn, en eländig en, raglande, skef,
på fyra ben, med söndrigt dambord och gängligt hjul, i en liten malström, löddrig och gul.

Der går åt sidan, allt uppåt jemnt, en alnsbred stig; den löper på skämt, på odygd, liksom en bångstyrig pilt,
igenom ett landskap, rått och vildt, i zigzag ständigt, slingrig och krökt, bland ormbunksgräs, som en småskog
högt. Så når du upp på en höjd till slut, der vidt du skådar kring nejden ut,

— lunder och dälder, byar och slott, backar i ljusgrönt, hällar i grått, blånande vatten, moar och träsk, en
vexlande anblick, en pittoresk!

Der låg på höjden en gammal ruin, ett mörkrödt torn med mystisk mine, ett utkik fordom för någon baron af
nobel stråtröfvar-extraktion.113

Nu var det nerramladt här och der, men murgrönan täckte dess misére med fria, smakfulla löfgirlander och uti
remnor och vrår man fann der i frodig vext båd,#alm och ek, der foglarna sjöngo i munter lek. Baronen var borta
för längese’n, han hvilade under marmorsten sin frejdade herrlighets trötta ben, men tornet hade likväl en gäst;
en kung residerade der som bäst.

Hans namn står ej uppå häfdens blad, han saknas i krönta hufvudens rad; i Almanach de Gotha också,

— hur än du bläddra och söka må, — fast arten sjelf finnes ännu qvar, fanns aldrig deraf ett exemplar,

för alla de bromsar med gyldne skal, de purpurflugor förutan tal, som sitta på nålar med näpet.knåp ordnade i
dess mahogniskåp.

Och dock han kallades kung med skäl, ty han det var, han var det likväl, en herre med myndighet absolut,
hörsammad blindt i sina beslut,

— en konungamagt kompakt och stark! — han var zigenarnes monark.114

Här, uti en vrå, — „nu vet ni det, Sir!44 — bland berg och skogar, åar och kärr, i denna ruin, bland örnarnes bon,

John Faa slagit upp sin kungatron.

Till fri och enväldig disposition i tornets inre han funnit der en präktig sal utan allt besvär; med hagtornsbuskar
och ormbunksgrönt invändigt var den ornerad skönt, marken var golf, men gräsbekläddt och comfortabelt på
konstlöst sätt, en matta, tvärs mellan murarna hängd, höll middagssolen utestängd; det hela var improviseradt
blott, det syntes lätt på stort och smått, det var en blandning af rum och tält, men ytterst pikant och originellt.

Hit kallade John Faa ibland sitt folk från rundtorn det hela land; då höll han thing och skipade lag allt efter sitt
kungliga behag, och tvister slet och, full af nåd, delade ymnigt hjelp och råd.

Då var det ett hvimmel på Dunbar Hill; det hela berget och slätten dertill, så långt mot Haddington den sig
bredde, ett sällsamt läger då företedde,115

skockade massor, grupp vid grupp, från bäcken dernere allt högre upp,

— men midt i hvarje krets det sjöd en sotig gryta på sprakande glöd och hundrade rökar hvälfde med lust sig upp



derifrån, för vindens pust

de fladdrade längs med den tufviga grund, de fladdrade bort mot äng och lund. — Man alla åldrar här blandade
fann, gubbar och dibarn om hvarann, bruna karlar i röfvarsti], gula häxor med knotig profil, smidiga flickor med
ljungeldsblick, lätta i gång och täcka i skick, ett virrvarr af brokiga kostymer, rutiga plaids och bjerta plymer,

— tattare-dandies! — och straxt bredvid trasiga kappor från urminnes tid, burna på ena axeln löst,

slarfvor, men dinglande gratiöst! än här en fruntimmers-toilett, gjord utaf skynken rätt och slätt, än der en eldröd
sidenkorsett, prunkande smycken af bergkristall, pretiösa halsband af korall, en elegans af en bal-sirén, blommor
i håret och nakna ben!

När mörkret föll på och till natt det led, kring bivuak-elden slog man sig ned,116

på en gång då flammade bål vid bål från alla kanter, — och skratt och skrål från tusende håll lät sig förnimma,

— det räckte till midnattens sena timma, — och liflig sång, en korus gäll,

och trummskinns-dunk och messings-skräll, en sällsam musik af eld och nerf, vilda tonfall, rytmen djerf!

Uti en fantastisk clair-obscur,

— det var som ett Blocksbergs-äfventyr, — rörde sig käringar och gubbar,

dansande tärnor i korta stubbar, mörka män af dristig figur, lekande barn och hundkreatur, allt om hvartannat,
högst varieradt och starkt af eldskenet koloreradt.

Men nerifrån dalarna såg det ut, som berget stod helt i eld till slut, och rundtorn i stugorna fjerran och när man
hviskade till hvarann: „se der! i natt hos kungen det hof-fest är.aVII.

På denna fläck, i denna vrå John Faa höll kungahof alltså, zigenare sjelf från topp till tå, en god och fallblodig
som blott få. Men deremellan liksom en ann’ han förde ett lif af gentleman;118

— man visste att tala om ärfda pund, om räntor, satta i hus och grund, — nogaf, hans pung var med reda gull
som oftast bättre späckad och full,

än månget furstligt privatschatull, och lika gerna, — en nobel grill 1 — han knöt den upp, som han knöt den till.
Då lät han i Dunbar, staden ni vet, hos gamle Joe på den wGyldne Kometa sin klippare sadla med prakt och
smak, med stålblankt betsel och rikt schabrak, förvandlade sjelf sig till kavaljer med fjäder i hatt på riddermanér,

— den unga John Faa det klädde väl, — med silfversporrar uppå sin häl

och svärd vid sidan Sä satt han opp och ilade af i stolt galopp.

Helt lustigt gick då hans kavalkad ifrån bygd till bygd, från stad till stad; mötte han på sin ryttarefärd en usling,
af sorg och armod tärd, han gaf sin skärf med ett vänligt ord och tiggarn bjöd han till sitt bord; men fick han till
granne en herre fin med arm i sidan och uppnäst min, då sköt han högförnämt ut sin barm och satte sjelf i sidan
en arm,119

lät bringa sig straxt hvad bäst der fanns, ett dussin vinkrus, sex till mans, man tömde de två, och resten? — „hör
hit! du källare-sven, det är din profit!a

Men Öfverallt hvar han kom och gick, af flickorna gerna i lönn han fick en vänligt strålande liten blick, och
mödrarna sjelfva, trots sina år, trots pröfvad dygd och gråsprängdt hår, de kunde ej riktigt låta bli, när han, John
Faa, red der förbi, att sträcka halsen en liten mån och titta utåt frän fönstervrån; men gatans ungar derutanför, af
tjusning slagna, gjorde honnör för ryttaren, o! sä ståtlig och grann, och länge efter det han försvann hvar pojke
svängde i luften en arm och gjorde sitt aldrabästa larm, men tärnorna små efter landsens sed de nego jemnföttes
upp och ned

Och så är spordt, — ja man nästan det vet,

fast eljest — st! en hemlighet, —



att mången fröken, försigtigt på lur

uti sin ståtliga jungfrubur,

med ögat följde hans kortgalopp,120

slog händerna hop med höga hopp

och rodnade som en rosenknopp:

wO, o! hur är han der vacker dock,

med korpsvart hår i lock vid lock,

med denna blick af en eldig själ,

men svärmande och vek likväl!

och hvilken gestalt, hur stark, men slank 1

en ryttare utan lyte och vank,

när så han tyglar det ystra djur

nästan på lek, man vet ej hur!

o, ack, så skön, så djerf, så ung!

t

men hvarför, hvarför en — tattarkung!aYIII.

En gång det hände på Haddingtons slott,

— två runda år se’n dess förgått, —

John Faa stod, kallad, i grefvens sal, och den ädle Hamilton höll ett tal:122

„Min vän!a — så föllo grefvens ord, —

„ni är till bättre, än detta, gjord, att drifva omkring i mark och skog med — tattarefolk, (på hans läppar dog ett
ord af hån, dog lagom just!) ni tycks för ridderlig bragd ha lust, ni rider en häst förbaskad t bra, ni syns mig
känsla i skånken ha, ni skjuter er örn, så är mig sagdt, med säker blick; — allt öfverlagdt, min unga vän, ni är en
man, af hvilken en hel hop göras kan; er fader engång i krigets tid en tjenst mig gjorde, jag känns dervid, jag
aldrig glömt det, jag gerna ser, att få betala min gäld till er: min första ridknekt är död igår, hans tjenst för eder
öppen står —a

Han längre ej hann. Den andres blick tvärs genom hans lekamen gick liksom ett eggskarpt, glödhett stål, han
dervid förlorade sans och mål.

John Faa med ett språng inpå honom står: „Mylord! ert ord — i vinden jag slår, er tanka der — jag ger mitt
förakt, men tänker ni om den, — var på er vakt! Fri blef jag född, fri ämnar jag dö och aktar er nåd som en
knippe hö,123

och aktar er magt som en murken gren, och åt er rikdom, hur lysande en, jag — sparkar som åt en landsvägssten!
Märk, jag är större, än earl och lord, den vida verld är min fädernegård, jag herrskar fritt öfver berg och dal,

— en lumpen mil är ert jordkapital!

Likt stormande vind, likt skummande elf, jag går, herr grefve, min gång för mig sjelf, jag sätter, herr grefve, våld
mot våld, jag tager, herr grefve, ingens sold! Ridknekt? vill ni min lifvakt se? den fyller er gård tre gånger och
tre! jag träder ut på detta ert torn och låter kring ängden smattra mitt horn, då — sätt ni upp af drängar ett tjog,
jag kallar ett folk till mitt riddartåg! ty ni är gref Hamilton rätt och slätt, men jag är John Faa, af kungaätt, och
sjelf är jag kung, som min far det var, ve den det glömmer! — se der mitt svarl“



Den ädle grefven gaf till ett rop, — straxt störtade in en tjenarhop, det blef i salen ett stoj och gny, man drog sina
knifvar, man var kry, ty tio mot en den gången man stod,

— nåväl! hvem börjar? beslut och mod!124

Helt oförmodadt liksom en syn då trädde der mellan, blek om hyn, en ungmö späd och fin och vän, — och
grefven studsade: wdu, — min Jane?a men tjenarskaran i samma blink tillbaka vek för sin frökens vink.

„Min far!a — till den gamles bröst hon föll och i sitt famntag fast honom höll; —

„för himlens skull ej våld och strid! låt denne man få fara i frid!

— Nu, gack, John Faa! min faders lejd skall er betrygga för svek och fejd.a

Hon vände sitt hufvud om i en fart med en mine, ett uttryck underbart, det var på en gång ett bud och en bön, en
stum, men omotståndligt skön, det var en blixt utur själens grund, en blick, en enda, blott en sekund!

„Nåväl!u — så bröt zigenarn ut, —

„Jag lemnar er, grefve! min harm är slut; men ni, min fröken! om någonsin i denna verld, der ni nu går in, ni
skulle behöfva en vän eller träl, befall min arm, min blod, min själ!125

Så länge John Faa på jorden går, på er skall ej krökas ett hufvudhår.u

Det tycktes grefven vid dessa ord,

John Faa sig hof mellan himmel och jord, det tycktes honom, han växte opp alltmer och mer till en jettekropp,
det tycktes honom, det låg i hans röst en klang som ur ett kopparbröst, han tyckte, att dessa ögons glans, den
måtte tända hvad allt der fanns, att dessa skuldror, — ett ryck! se nu! och^ takets hvalf vore sprängdt i tu, att
denna hand, ah! sloge den ned.

Men lyckligtvis här just spökelset skred

helt fredligt utom grefvens dörr,

då kän^e sig denne igen som förr,

han åter den ättstore lorden var,

med anor djupt ner i sagans dar,

grefve till Haddington, gud vare tack!

för hög, att trotsas af röfvarpack,

baron till Lewis och Coghlan on Ayr,

för stark att skrämmas af — sådana der,

herre till Lochlyn och — plats för Hans Nåd!

arfving till Llommond och Glenwich o’Broad!126

— Men just efter denna episod

det skedde, att grefven med vist beråd lät laga till bröllop i allsköns hast,

— han glömmer aldrig det ögonkast, zigenar-öga har ormens blick,

en tjusningsmagt det af trollen fick; — så gaf han sin dotter, som kärlig far, i den stränge John Cassilis’ förvar.

Till gyldne träldom är nu hon dömd, hon är en klenodie, undangömd med annat fideikommiss-bohag i ekekista
med jernbeslag, och när gref John vridit nyckeln till, försök att öppna den, hvem som vill!IX.

I

Men kärleken narrat smeder förr, den går genom trefaldt bommad dörr, och tillfallet är en dyrk så qvick, det



lirkar opp med behändigt skick ett konstlås, — »Sir, var viss derpå!44 — hur fiffigt än det vara må.128

Gref John ifrån England har fått bref; med vingadt ilbud man honom skref: allt mera betänklig tiden blef, de
väcktes skara var ansatt svårt, de hade ett dagsverk tungt och hårdt, han just var mannen, att vända sig till, han
månde komma, hvad kosta det vill; der skulle stånda ett stort konvent, der ville man rådslå och sätta på prent ett
protokoll uppå pergament, det gällde här, märk! att verlden frälsa, thy ville man honom flitigt hälsa, han månde
komma med trons banér och med bibelspråk, desto bättre, ju fler

Och grefven vid detta smärtans rop, han byltar sin lärdom straxt ihop, han låtar sadla sin gångare grå, han ställer
sin kosa söderpå, att bringa sitt Israel hjelp och tröst, att samla truppen med väldig röst, att ondskans Goliath
slunga omkull med bibelspråk, en skäppa full.

Der i den tysta natten han red genom dunkel skog, öfver öde hed, mens hästen saktade sitt lopp, en psalrn han
stämde stundtals opp,129

blott för sig sjelf, men af allan magt,

en monoton, i släpande takt;

han sjöng sin ängsliga litani,

så att gångarn, gripen af melankoli

och hängande hufvudet som en munk,

skred fram till slut i liktågs-lunk,

han sjöng, så att vipan, hemsk och rädd,

flög upp med skrik från tufvans bädd,

att vilddufvan, tafatt och hufvudstupa,

stack af som en pil, att sig fördjupa

i skogens vrår genom envist trassel

af qvistar och lof, med gny och tassel!

\

han qvad så att räfven i sin kula, blef, till och med han, beklämd en smula, till trots för all sin présence d’esprit
och sin kisögda lefnadsfilosofi; all denna förbistring vållade han, gref John, vår sorgliga riddersman, der,
messande, han i natten red genom dunkel skog, öfver öde hed

Men inom Mayboles röda mur, der satt fru Jane i höganloftsbur, hon med sin luta svärmisk satt långt in på den
ljumma sommarnatt, hon också sjöng, men annan sång,

— hon sjungit den re’n så mången gång, — om fogeln, det glada naturens barn, som fångats i lumpet
jägargarn:130

„o, finnes då ej en ömmande själ,

(här tänkte hon: jo! hon visste det väl,)

en enda på hela jordens klot,

som lossar snaran ifrån dess fot?

o, kommer der ej en huldrik vän,

som gifver fången dess frihet igen?

som skänker den vårens och ungdomens fröjd



i grönskande lundar, i himmelens höjd!a

Då hördes der plötsligt, — gud vet hvarifrån, måhända från buskarna nere vid ån, — ett varsamt eko, en
modulation, liksom af en flöjt med dämpad ton Det klang genom luften en minut sakta, men klart, så var det slut.

Fru Jane flög upp med kinden i brand,

— lutan hon släppte utur sin hand, — med tvenne steg, nej, i ett språng, var re’n hon ute på sin balkong,

bak örat satte hon handen på kant

och lyddes, hon hade ju hört det så grannt! —

hon sträckte sig framåt, på sned, pä lur,

— men allt var nu stilla, tyst som # en mur

Ah!

Hvad var det? En blombukett, behändigt mättad, just jemnt och nätt131

vid hennes fötter! Mot golfvet den föll helt tungt och litet rumor den höll, inen bågen, den gjorde, var elegant och
galanteriet högst charmant.

I samma sekund — det blixtsnabbt gick, — der skymtade dunkelt för hennes blick liksom en skepnad på tvenne
ben inunder en kappa, en yfvig en, ett lefvande skynke, som i en fart,

— det var som en luftsyn underbart, — försvann bak en väldig ekestam

der nere vid muren, kom åter fram i ett enda nu, men flydde igen i parkens skuggor Hon stod der än och
lyssnade, skärpte sitt ögas syn,

— förgäfves. Derborta vid himlens bryn satt aftonstjernan och gjorde mimik, kantänka så klok och kunskapsrik!

och blinkade med espiéglerie midt i fru Janes fysionomi Omsider den sköna då fick en idé,

— stjernan, den log, så det var att se! — hon löser hastigt buketten opp,

der ligger ett bref, — o fröjd och hopp! — bundet under en rosenknopp.X.

Om frun den natten ögat slöt, om blott en enda blund hon njöt,

— jag vill mitt ärliga namn ej ha,

„så må ni vid vingbenet, Sir, mig ta och hänga mig upp som en plockad gås i det bästa streck, som först kan
fåsla133

Om nästa dag den lilla frun satt flitigt stilla i sin paulun, satt efter vanan, den lilla Nåd, med sin brodérnål och
silkestråd, satt der efter vanan med en tår i de darrande långa ögonhår,

— „så ger jag er lof och rättighet till att kalla mig, Sir, — hvad heldst ni vill!a

O, denna natt och denna dag,

det var ett dygn af förunderligt slag!

Det var som om fjedern, gud vet hur, var sprungen af uti tidens ur; det eljest så snabba ögonblick just denna dag
på kryckor gick, och solens hästar, den ädla race, de tycktes med trög och förlamad has förgäfves streta och ligga
på, att middagshöjden, som vanligt, nå.

Väl hundra gånger se’n morgonens sken i parken bröt in mellan qvist och gren, fru Jane har ilat till fönstret med
hast, med skygga och väntande ögonkast; och hundrade gånger hon lyssnat till om tornuret åter ej hamra vill;
hvar gång det knäpper, hvar gång det slår, hon väntande, stum som en marmor, står134

och räknar och räknar, — nå ett ännu? „0, gud! ej mera!“ —



Vår stackars fru, hon har ej ro för en enda sekund, blott fram och åter den samma rund, likt lejoninnans uti sin
bur! hennes héla väsen har ändrat natur, hon famlar i någonting obestämdt och känslorna sig i zigzag bryta, och
tankens trådar, de brista jemnt, och hon mägtar ej åter dem sammanknyta; det är öfver själen ett villande rus, det
är öfver sinnena en förtrollning, liksom ett norrsken, fullt af ljus, med fladdrande ständigt och utan hållning

Omsider har solen sin höjd dock nått,

— den börjar sjunka igen så smått,

den närmar sig åter — märk, betrakta! — skogarnas toppar, men ve, hur sakta! o, hur den pinsamt räknar ut hvar
tusendedel af en minut!

— Den sänker sin guldkant derbakom, men blott, o, hur hjertlöst småningom!

— Den bakom kronorna helt försvinner, dock genom löfverket än den brinner,135

nu, nu den hamnar i vesterns famn, farväl, i kärlekens helga namn!

Och kullar och fält och skog och berg snart ligga i skymningens gråa färg, och dimmor stiga från kärr och sjö,
och fogelsången hörs långsamt dö, snart grodan ensam i gräset klämtar, naturen liksom af trötthet flämtar ett
ögonblick än, så dignar den ner i tystnad, ljudlös och stum alltmer, i skuggor, djupare efterhand, i rus från
doftande blomsterland

Men åter sitter vid österns rand

aftonstjernan och gör mimik

och blinkar och blinkar med fin mystik.XI.

Fru Jane, hon hör hur i kammarn bredvid dess småtärna snarkar i himmelsk frid, dock riglar hon dörren innanför,

— helt tyst och försigtigt hon det gör,

hon trippar på spetsad tå så nätt,

hon har så brådtom, luftig och lätt,137

hon tassar och pysslar med allahanda, hon vågar knappast att dra sin anda, hon räds i sitt inre vid minsta ljud af
sin fotsida, frasande sidenskrud.

Skumt är det i rummet; att lampan tända, det kunde förråda, i blinken måhända, det hela nattliga företag, men
också frun på sitt hjertas slag kan räkna det ut och klart förnimma, hon skulle darra i denna timma blott vid sin
egen skuggfigur, tecknande sig på kammarns mur.

Nu springer hon fram till fönstret, en blick, en genomträngande, skarp och qvick, hon sänder ut att i natten spana,

— ingen i slottet tycks oråd ana, ingenting rör sig, i drömmeri är allt försänkt och — vägen är fri!

Med viga fingrar hon fäster fort

— i någon sekunder är det gjordt, kring balustraden om sin balkong en lina, både stark och lång,

af ejderdunsbäddens fina lin, af skynken och dukar ur skåp och skrin, af draperier, båd’ stort och smått, silke
massift, — det håller godt!138

knutarna fasta! Ett raskt beslut!

Fogeln flyger ur buren ut

Det lyckas. Viljan en manskraft ger åt dessa armar så veka, späda; hon hissar sig qvickt från balkongen ner, på
marken re’n de små fötter träda Nu genom parken hon ställer sin flykt åt åbädden till, hon vägen känner ;i en båt
hon väntar der, väntar tryggt, och en riddare djerf och goda vänner.

Re’n skymtar hon mellan stammarna der det lilla blånande vattendraget, farkosten redan på platsen är,



hon hoppar deri, — ett tåg är slaget till motsatta brädden från båtens stäf, det röres, det spänns, mellan nickande
säf

dras snäckan fram af en osynlig hand,

snart sätter hon foten på tryggare strand, der mötes af tvenne armar hon ömt,

— allt detta är blott som hon hade det drömt, så ögonblickligt har allting gått, att knappast ännu hon andas fått,
och tanken stirrar, försagd och yr, pä hela det sällsamma äfventyr.

Till kärleksglam är här ingen tid, en morgon man har till att talas vid,139

men natten är gynnsam för handlingens slut, den måste begagnas, hvarenda minut.

Inunder en lummig ekegrupp, der håller i skogen en ryttartrupp, tolf bruna män med ramsvart lugg, väpnade båd’
till eld och hugg.

John Faa, han leder en gångare fram, som rådjuret snabb, men tam som ett lam, han hjelper den sköna i sadeln
opp, så — sjelf till häst! och nu i galopp öfver backe och hed på guds försyn!

„Bleknar min hulda fru Jane om hyn?“

— „Nej, nej, John Faa!“ — „Håll blott er fast, så sträcka vi ut med munter hast; vid floden Door, jag hoppas allt,
vi göra i morgon vår första halt.aIII.

Det var i en leende, doftrik lund,

— i morgonens rosenröda stund, — zigenartruppen sin rastplats sökte; der var uti lönnars och askars skygd en
vild berså, utaf murgrön byggd, elfven sig mellan träden krökte,141

stålsvart, rifvande, bred och strid, — men längre bort sågs den vredgad sjuda, ett stenfylldt vad vill dess väg
förbjuda, då bryter den fram, den ryter dervid och skummar och sväller af raseri, och — hastar vidare, stolt och
fri.

John Faa, han fattade plötsligt här den sköna flyktingens hand med värma, han visade henne elfven: wSe der!
dess svall, dess böljor, — mitt lif de härma; den flyter stilla i skogarnas natt, bland bergen speglar den himlens
blå, men åter af harm dess pulsar slå, hvarheldst en dam för dess kraft är satt, den lekar i frihet, den rasar i tvång
och åska blir då dess herdesång.

Som elfven är jag, — naturens son; vi begge haft samma höglands-amma, mitt väsens drifter från henne stamma,
mitt lynne tagit dess trots i lån, och jag är döpt i den sakristia, hvars hvalf är himlen den vida, fria, döpt i den
glödande solens bad till något förväget, jag vet ej hvad, till brinnande hat, till gränslöst förakt, till lågande
kärleks vilda magt.

Jag är, som jag är, — en ofrälst man, riddareslag min slägt ej vann142

och ingen borg, hvarken här eller der, min adliga sköld öfver porten bär,

— men ingen baron i Skottlands rike är dock min herre, ej ens min like,

ty han har gränser, men jag har inga, och han kan hota, men jag kan tvinga, från vaggan till grafven hans
vandring går mellan samma väggar från år till år, min går mellan fyra väderstreck, tvångfri, bunden till ingen
fläck, vexlande, oinskränkt och käck; som örnen och falken jag har mitt näste, men ingen der mina vingar fäste,
en nyck — och urskogen hör mig till eller blåa klippan, hvarheldst jag vill; jag eger tusende herresäten,

— i dag är det detta, med solig mark, med friska böljor, med kunglig park,

i morgon ett nytt, — här är j a g monark, och kommer en lord, förnäm, förmäten, och sätter sin fot här framför
min, jag skonar icke hans fina skinn, jag vänder hans sporrar i vädret opp, gud nåde honom till själ och kropp!

Jag är, som jag är. Men du, men du, du rosornas ros, du Skottlands smycke! fri är din vilja, din väg ännu, jag
lyder din vink, ditt bud, ditt tycke; jag förer dig, följer dig, likagodt! hvart än du vill, — till din faders slott,143



till verldens ända, men följer du mig

genom solsken och natt, på min vilda stig, då — är jag den stoltaste konungsman, som under stjernorna vandra
kan.u

Då stod fru Jane ett ögonblick, tigande, blek, med tankfullt skick, derpå, — helt rodnande, nästa minut »John
Faa, John Faa!a brast högt hon ut,

— det klang som ett hjertskrik, men dock melodiskt, —

beslutsamt, eldigt och halft spasmodiskt

hon kring hans hals sina armar slog,

hans lockiga hufvud intill sig drog

och tryckte en kyss till ljuft förbund,

en lång, en lång, pä hans skäggiga mund.XIII.

„Hollah, hollah!u genom skog och dung det dånar en åska, dof och tung, det ljuder af hästhof, af vapen det gnyr,
hollah! här vankas ett äfventyr!145

Gif akt, John Faa! till häst igen, lyft fästmön i sadeln! Tid är det än, att spränga undan och försprång fä, men
raskt, men fort som en pil*må det gå.

Men tid är det ej. Se, rundtomkring är slagen alltre’n en stålblank ring af ryttare, — fler och fler och fler! —
karbinen på ryggen i gult bandtlér, i sadelhölstren laddad pistol, klingor, som blixtra mot morgonens sol!

»Hugg in och tag fatt! och basta och bind! en gård åt den, som är mest gesvind! karbinerna fram! tag sigte, gif
eld! först röfvarchefen till marken fälld, så resten efter och ingen pardon! mer eld! mer eld ! qvick exekution !a
Det var gref John af Cassilis’ röst; u tungsamt flämtande gick hans bröst, hans läpp var färglös, som aska hyn,
men under de buskiga ögonbryn ett blodsprängdt hvitöga hemskt sig hvälfde, och målet darrade, handen
skälfde.146

Men den, som var först och mest gesvind, det var John Faa. u* Som rasande vind, som frustande våg, bryter in
hans skara; de tretton mot femtio vildti rida spärr, svärdshugg åt alla sidor fara, anfall är bättre, än sig försvara!

— en olika strid, men „never mind, Siri44 och skam få den, som sin styrka täljer, att väga den, heldre den tappre
väljer.

^Zigenarns vad46, så heter det än,

det ställe, der höfdingen och hans män

på stranden af Doon med glänsande mod

mot Cassilis kämpade oförtrutet;

en god stund striden med hetta stod,

ett tjog af väpnare summo i blod,

med krossad rustning, med svärdet brutet,

men äfven John Faas förvägna band,

det minskades likväl lefterhand,

trots retade vildsvins tapperhet

en efter en uti gräset bet;

„det kunde ej annorlunda gå,



min bästa Sir, det bör- ni förstå,

dock är historien, melankolisk

och nästan en smula diabolisk

och shocking, Sir, om nu allt är sannt,

(och det är, — jag svär?på det samvetsgrannt!)“147

Förr’n grefven af Cassilis: striden: slöt, den sköne John Faa i sitt hjertblod flöt och de bruna stallbröder alla tolf
hade ömkligt fallit för t stål eller kolf.

Då var han nöjd, Ooh han talade så med lättadt hjerta till knektar två »Förer henne der straxt hem till min borg!
der skall hon ha fristad för sin sorg, i det gamla tornet, — J kännen det väl, — der intet störer en lidande själ.44

Sjelf red han förut, den fromme man, ensam, som heldst i sin smak han fann; i sakta skridt han red och red, med
blicken sänkt emot marken ned, med färglös kind, med blodlös läpp, stel i sin sadel som en käpp

vAningar komma från Herran Gud!44 så mumlade han med dystert ljud; „aningar komma oss emot som budskap
från Herran Zebaoth; de vinkade mig; de drogo mig,

mystiska magt, hur förunderlig! de kallade mig, och jag hemåt flög,

ljögo de? Nej! Han aldrig ljög.148

Sex timmar för sen min springare var,

men jag tagit igen dem; vid Gud! jag har; jag tagit igen dem som man, som lord, som brottets hämnare, rättvist
hård,

.... och af mitt dagsverk, — allt godt och väl, —, jag känner mig stolt — i min ödmjuka själ.aXIV.

I långsam lunk, med tygeln slapp, med grubblande blick, med begge händer lagda i kors på sin sadelknapp,
mumlande än inom slutna tänder,150

gnolande än en långdragen ton, med graf-lik bas, på mess-fason, gref John rider ändtligen in igen på Mayboles
slottsgård, — ni känner den.

— Men nästa dag han sänder ett bref till mäster Hugo; deri han skref:

»Tolf hufvuden gör mig och ett dertill, i sandsten, kalksten, hvad heldst ni vill! men märk, med ansigtet vrängdt
och styggt att skrämma qvinnor och barn på flykt, med markattsnäsor, med ögon på sned, med tofvigt skägg, med
munnen ur led!

För hvar grimas, hvarme‘df jag är nöjd, jag lägger ett guldstycke opp med fröjd, för hvarje djefvul, som lyser ur
din konstrikt mejslade stenfigur, jag lägger två, men jag lägger tre för hvad deröfver din konst kan ge.

De skola pryda mitt förstugutak till minne af någonting visst — stor sak! Nu, mäster, tag ditt snille till råd och
gör din flit — och haf min nåd!a

Men mäster Hugo sin hammare tog och tretton stycken af kalkstenen slog, { af hvart han mejslade med geni en
hisklig och vild fysionomi.151

När grefven dem såg, stod han stum en stund, ett eget slags löje vred hans mund, han nickade fram sitt bifall
blott och räckte en guldpung kort och godt: wDer har ni er lön; — ni mig förstått. “

Så kom der en murare straxt på stund, han satte dem upp kring takets rund,

„der sitta de, Sir! till domedag, nu kan ni historien, af det slag det vankas ej, Sir, till hvardags-lag. a
FÖRBORGADT.t

En högnorsk scen! Med Qällar af stolt, gigantisk form och bringan bar och öppen mot alla vindars storm! med
klippor, vårdslöst slängda omkring åt alla håll, i någon våldsam stridslek mellan jettar och troll!156



På topparna ligger drifva och strålande, stålblank is, men nere i bergens remnor på stengetens vis der klättrar ett
äfventyrligt och sjelfsvåldigt snår, och rundtorn foten, i djupet, en mörkgrön barrskog står.

Det är en vrå, enlönlig, af den menskohvimlande jord, ett gömsle långt ur vägen i den höga, fjerran Nord, der
ännu alltjemnt naturen, som på skapelsens dag, står lik en frisk vildinna med jungfruligt behag.

Träd in i denna skumma, denna mystiska skog,

der yxan ännu aldrig ett rothugg slog,

der den spelande orrens erotiska idrott

ännu ej nånsin stördes af en jägares lömska skott!

Der elfven ensligt gnolar och raska bocksprång gör, en tusenårig pojke med hedniskt friskt humör, men ingen
qvam i skuggan, der han far lustigt fram, har än hans ungmod stäQat med hjul eller dam!

Der samma täcka blommor under eviga tiders lopp med hvarje vår sig lyfta från mossbädden opp, men ingen af
dem ;alla njöt än den ljufva död, att vissna hän vid barmen af en flicka rosenröd!Der hvarje sommar mognar den
samma tallösa här af doftande smultron och ambrosiska åkerbär, men icke ett af alla den sällhet röna fick, att
smälta bort i kyssar af en mö med ljusblå blick!

Der tystnad, ogenomtränglig, förstenad, massiv, en slagskugga breder öfver all naturens lif och den tomma,
tomma rymden under evig hvilas lag ändlöst lyssnar till — intet, med hämmade andedrag!

St! der är dock en talltirast! En enstaka drill! Fru Dahl, född Freyse-Sessi, gör maken knapt dertill; der slår den
igen! ... Det nästan är italiensk musik,

men himmel! midt i en vildmark och utan — publik!

St! vinden rör sig deruppe i furans stolta topp! igenom den slumrande skogen en muskelryckning lopp; men med
en suck allenast dör lifvet åter ut, stilla och stumt är allting den nästa minut.

Tankfull, men utan ljudknäpp, står skogen igen, tigandets höga visdom från-sekler* bör i den; och mellan de
höga stammar, på sväfvande tå, betänkliga, tysta andar, likt fBomnambuler^ gå*II.

En vandrare, en sällsam en, har skogen dock i dag till gäst; han reser sig just nu som bäst ifrån en mossbelupen
sten; der står han som en präktig bild af ädel Jkraft, fast litet vild,159

en lifsfrisk, lifsglad ungdom parad med hurtig mandom, uppenbarad i högrest hufvud, växt och skick, i blåa ögats
stolta blick.

f

De gula lockar fladdra fritt inunder hjelmens röda kant, ett guldsvall öfver skuldran spriddt, ett yppigt, konstlöst
elegant.

Han hvilar handen på sin länd, han står betänksam en minut, med ögat skärpt, med hörseln spänd,

— godt! det är nog, nu raskt beslut!

Sin båge han om skuldran hänger och kring sin bruna vadmalskofta sitt bronzsvärds bälte bättre spänner,

— en ensam man har inga vänner, på öde stig bor sveket ofta,

men vaksamt mod hvart hinder spränger, och klingan med ett säkert fäste af följesvenner är den bäste.

Så ställer han sin färd framåt, framåt igen på okänd stråt!160

Stor sak! ett äfventyr.det är, slut skall det ha, hvart än det bär; att vända om är dåligt skämt och halfvägs är ett
fuskverk jemnt, och skogen lika tät ses stå, åt hvilket håll du än vill gå. Framåt!

Han vandrar utan rast, med friska krafter, gången fast; ett ögonblick blott då och då han stannar för att lyssna på



en ton af någon fri artist deruppe på en barrklädd qvist; ibland han tycker ock sig höra ett vild djurs-läte fjerran
från, en katarakts, en fjällbäcks dån, men intet menskligt ljud hans öra igenom nejdens tystnad når, uti en verld
för sig han står allena här, — en enda man sin väg till denna urmark fann se’n verldens morgon, det är han.III.

Trakten börjar stiga uppåt; först med backar, så med

branter,

så med fjällvägg öfver ijällvägg, utsprång än med

skarpa kanter, bråddjup än, och än en skrefva! Här med konst det

klättra gäller; säker fot och redigt hufvud! Ve den ängsligt modet

fäller!162

Skogen glesnar mer och mera. Gran och fura redan

svika,

björken håller ut allena; närd af intet, seg tillika, den vid lodrät ättestupa envist, dristigt, fast sig klänger; kring
dess tunna enslings - skepnad håret melankoliskt

hänger.

Middagssolen glödhett bränner; vandringen är tung i

fjällen,

endast här och der helt sparsamt faller skugga öfver

hällen;

vandrarn dock så lätt ej tröttnar, då och då en blick

han kastar

uppåt bergets topp och åter utan tvekan fram han

hastar.

Ändtligen, triumf och seger! Ögonblicket skall belöna tvenne dagars trägna möda och den fasta viljan kröna, han
på toppen står omsider, stolthet i hans blick sig

målar,

på den blanka kopparhjelmen spela praktfullt solens

strålar.

Längst i vester, när han låter ögat horizonten följa, ser han åter, — fröjd i själen! — öppna hafvets gröna

bölja!163

rundtorn endast nyaQällar sig allt högre, högre lyfta ... vida snöfält, strida forssar, vältande ur bredmynnt

klyfta!

Hafvet, hafvet återfunnet! Hur det sina långa sjöar vräker in i djupa vikar, bryter emot skär och öarl Der är
stranden, der är näset, derbakom sitt skepp

han anar,

men en väg ditner från höjden, — ingen, hur hans

örnblick spanar!

Vågsamt han sin gång förnyar för att ner i dalen tränga, Öfverallt, hvart han sig vänder, slutna portar vägen



stänga,

nya hinder, hvart han stiger, väldiga granitblock skapa eller för hans fötter plötsligt bottenlösa remnor gapa.

Vred han stadnar. Då, — hvad hör han? Helt

förunderligt det ljudar! nästan tätt bredvid Hvad är det? Hvar, vid Valhalls alla gudar? Detta ljud, det liknar intet,
intet hvad hans öra känner, och det nya, gåtofulla, dubbelt hans förundran spänner.

Det blir fortsatt. Ganska tydligt som små jemna slag

det höres,

skarpt, men kort, ej så som släggan, när af smedens

hand den föres164

och mot sångfull kopparskolla uti takt energiskt hamrar, på sitt eget sätt det klingar liksom djupt i bergets

kamrar.

Efter ljudet han sig närmar gråstensväggen, .... smått

åt sidan, ...

hvässer blicken och till hälften drar sitt svärd ur läderskidan,

ah, en öppning ini hällen! Hem för dvergar eller

jättar?

Re’n han står der; hvad han skådar, nästa sång derom

berättar.IV.

I jettestugan voro tre, en egendomlig grupp, att se.

En gubbe, — buskigt grå var han, — en flicka och en yngre man.166

Helt ung var mon och mognad nyss,

i stormen, ej för vestans kyss,

en fjällväxt, fattig på behag;

dock låg i hennes anletsdrag

ett något visst af energi,

af vild och sällsam poesi;

hon var pikant, der så hon satt,

med utbreddt här, — en kolsvart natt, —

det nästan skylde pannans hvalf,

det på de bleka kinder skalf,

det öfver nakna skulderblad

flöt ned till hennes bältestad.

Ur ögonen, — hon halft dem slöt, — en ljungeld då och då hon sköt, ett eldsken likt, om du så vill, som plötsligt,
stundtals, flammar till ur en vulkan, blott halfväckt än,

— sin underjord har själn, som den.

Klädd var hon, — endast svept fastmer, — uti ett räfskinn; det föll ner



utöfver knäna jemnt och nätt,

— en konstlös sommartoilett, — kring midjan fästad t hon det bar, men barmen fri och blottad var och sina späda
armars par

hon höll i skötet sänkta ned, och händerna på lek hon gned, helt sysslolöst, mekaniskt blott,

— man skulle trott, hon drömde smått.'167

Den gamle, på en björnhud sträckt,

— figuren sjelf af björnens slägt! — låg makligt i en vrå på kant och gnagade helt samvetsgrannt, men med
grimaser, arga nog, och ömtändt, på en rendjursbog.

Han slet och vred, han vred och slet; det tydligt var, till hans förtret, en något senig kräslighet, dock efter fattig
bergsmans råd förutan lyx och öfverdåd en aftonvard liksom en ann’! och stycket bit för bit försvann.

Till slut han benet, af-frätt, tog och vresigt mot en stenhäll slog, derpå han strök sig om sitt skägg och sjönk bakut
mot hålans vägg att hvila sig och att må väl bäd’ till lekamen och till själ.

Den tredje, en med glåmig mine, med lugg för pannan, fånigt grin, satt der på huk, med kroppen böjd, och idkade
en sällsam slöjd.

Han med en kiselsten, en grof, men skarp och vald för sitt behof, sågs knacka på en flinta tätt och forma på
behändigt sätt168

dess kant till något tunnt och hvasst. Han knackade med flit och hast, med öfvadt öga, handen qvick, och verket
oförtrutet gick; för hvarje slag han flintan gaf, en liten skärfva straxt sprang af; det tycks en konstig yxa bli, dess
form måhända litet fri och eggen ojemn här och der, dock är det säkert, att den skär!

På stugans golf låg rundtorn slängdt ett flintstensbråte; lösligt sprängdt i flisor blott och stycken rå var ett och
annat, dock också der var en färdig arsenal af flintpils-spetsar utan tal, af knifvar, hamrar, vig g och kil, allt i en
något enkel stil, det mesta skäligen rnassift, men snillrikt nog, fast primitift.

Se kring dig! du står midt uti en gammal flintstens-industri, en verkstad, — mästarn känna vi, — djupt mellan
bergen undangömd; men konsten sjelf, en gång berömd, för längese’n är död och glömd.V.

Den gamle grå spratt till, bestört, betagen, med blandad skräck och harm i anletsdragen:

„En främling! Hvem? derutanför! se der!

träl, gif mig hammarn! Spörj, hvad han vill här,

hur han kom hit, — och af hvad ätt han är!tt170

Men vandrarn re’n helt lugnt och rakt på saken,

— likgodt, om ej besöket föll i smaken I — i stugan trädde in. Hög han der står, med svärd vid sidan, — det i
golfvet när, — med mörkröd kopparhjelm kring lockigt hår.

Med nöd sig gubben hof, men föll tillbaka, hans lemmar tycktes utaf ångest skaka, han stirrade på gästen vildt
och skyggt, men flickan mätte honom ganska tryggt och trälen sneglade åt sidan styggt.

V

„Hvem är du?“ bröt den gamle ut omsider,

„son utaf honom? Ha, det alltså lider?

din hämnd mig uppsökt i min gömda vrå,

du fann mig Dock vill än jag pröfva på

=— träl, gif mig hammarn! — hvem som bäst kan slå.



Fort, hammarn hit!u — Men ur sin läderskida lät främlingen sitt svärd helt sakta glida, och stödd derpå, han så
till orda tog:

„Fred, gamle! Här är redan botadt nog, och hör mig först!1 det fordrar jag med fog.171

Med hämnd jag kommer ej och ej med tuktan, din harm förstår jag ej och minst din fruktan, jag icke sökt ditt
undangömda fjäll, dock blifver jag hos dig en gäst i qväll; sjelf sitte du förnöjd och trygg och säll!

Jag är en viking ifrån fjerran länder, jag är en främling här på dessa stränder; mig jagtlust förde upp i skog och
snår, jag gick och gick, — men hur jag går och går, till slut förlorar jag mitt eget spårt

I tvenne dagar har jag redlöst irrat, min möda spilld och hufvudet förvirradt, då steg på detta berg till slut jag opp,
här fylldes också ändtligen mitt hopp, jag återsåg mitt haf från denna topp,

Jag vikarna dernere tydligt känner, der ligger skeppet, vänta mina vänner, men jag förgäfves sökte vägen ner, den
känner, menar jag, enhvar af er, en ledsven straxt jfeg der, min gubbe, ser.tt172

Den gamle forskande på honom glodde

„Godt! — sade han derpå, — jag knappast trodde,

att få i detta fjäll en sådan gäst,

natt döljer, hvem besöker mig härnäst;

blif som du vill, gå när du finner bäst!

Der är en björnfäll än, gör så ditt läger! skam få den mera bjuder, än han eger! men hvila efter lång och tröttsam
färd är, hvar den bjuder sig, dock något värd och mödan somnar utan hufvudgärd.

Du är en kämpe, tyckes mig, men väpnad rätt underligt, — så fortfor han med häpnad, — hvad bär du för en
hatt? — Ha! den kan stå mot flintpils-skott, och hammarslag också! glatt såsom ben, och hård att knacka på!

Det är ditt svärd, den blixten der? Låt se den!

— Ha! hvass liksom en eld på dubbla leden! slikt fann en trollkarl upp; hvar fik du den? Bra är den! Maken såg
jag aldrig än; men mycket nytt der sker bland jordens män.173

Han der af flinta skapar ett och annat, som ej är dumt; hans pilar ofta stannat ett väldigt elgdjur midt uti dess
lopp, men denna klioga, —?edet är bättre opp, den tränger tvärs igenom björnens kropp

Ha, den är dråplig I Du l kan just dig sätta bredvid mig här och om ditt land berätta, om främmad sed! — fast du
bär ovan skrud, ditt tal är dock som mitt, med samma ljud,

— säg! gamle Thor är då väl ock din gud?a

— »Thor är min gud och Odin främst af alla, den mägtige, den vi Allfader kalla, och Frej och Balder; Frigga
kronan bär ibland asynjor, men hur allting är, vår bästa dyrkan Freja dock begär.

Jag älskar hafvet med dess döfva mummel, men icke mindre stridens vilda tummel, i sköldbrak lefva, det är
manlig fröjd, men vinkar Rota, följer jag förnöjd från jorden bort till Valhalls ljusa höjd.a174

— „Du många gudar har, mig tyckes flera, än nödigt är; månn’ tio båta mera, än en? Jag känner blott den ende,
Thor; de andras magt, låt ock den vara stor, störst är dock hans, som uti åskan bor.

Fast, — om asynjorna låt mer mig höra! det der är nytt och lustigt för mitt öra; förtälj om Freja, Odin likaså,

— ha! mycket sällsamt menskan finner på! — så somna vi dessbättre begge två.“YL

Umsider gubben gäspar, nu nickar han så smått, till slut i sömnens dvala han sjunker lugnt och godt från asar och
asynjor, — han känner icke en, — från all den nya läran om Hel och Mistelten, om galten utan ända och häst med
åtta ben.

Sitt svärd då under örat den trötta gästen gömmer^ snart äfven han är somnad; om böljor blå han drömmer*176



Då reser sig ett hufvud från golfvet sakta opp, der lyfter sig på benen den hela qvinnokropp, hon tar ett steg
försigtigt,... ett steg hon åter tar, hon lyssnar och hon spejar, de slumra en och

hvar,

utöfver trälens panna med handen lätt hon far: wSt!a hviskar hon. Han rör sig, han sina lemmar

sträcker,

han stirrar Hon med fingret: „Tyst, att du ingen

väcker !a

„Kom, följ mig ut i natten, — hon fortfor, — men pass på! som vesslan ljudlöst tassar, du må försigtigt gä; ett
ord jag har att säga, ett lönligt ord! Välan, kom efter !a — I detsamma hon sjelf förut försvann, han följer, något
tungsamt, — man gör så godt man

kan, —

med armarna som hakar, i stum och andtäppt ifver, med krökta knän han långsträckt på breda tsulor klif-

ver.VII.

Som ur kulan han kom, först han skyggt säg sig om, — derpå, djerf kavaljer,

— just ett infall han fick, — med en kisande blick och med kärligt manér,178

fast på tvärn litet grand, han sin klumpiga hand slog med smeksam gevalt om den skönas gestalt: whär är jag, här
är du, äro endast vi tu, nu! en kyss får jag ju —“

Men för kramning och smek och för närgången lek fick ett slag han i fart öfver hand, emot bröst, utaf allvarsam
art, och med harm i sin rost och med skälfvande läpp bjöd hon syndaren: släpp!

— Ganska farligt det är, komma flickorna när och att tokas så der,

det har straffat sig jemnt, detta näsvisa skämt, i mångtusende år, som i dag och i går.

Och ett bjudande kast hon med hufvudet gör*

— det är varglons humör, som i blodet sig rör, —179

och energiskt och fast lägger orden så här,

— när hon talar, det hvasst liksom flintskärfvor är:

„Du? Hvad duger du till, att du famna mig vill? att du, tafatt och tam, med din lunsiga ram inpå lifvet mig strök?

— ett förfeladt försök!

Säg! hvad duger du till? sitta fastvuxet still

hela dagen på huk och till jägarens bruk knacka flinta till kil eller oskaplig pil eller forma en knif för ett ofarligt
kif!

Ser du, han bärer svärd,

— med ett sådant vid länd, med en hand derom spänd, är en man något värd!

Det, du! det jag förstår, det är ljungeld, som slår, det är tand, som skär in,

ej blott rispar i skinn,180

det är seger och magt, det är Thor i sin prakt!

— Hvad är du?

Denna man, som så herrlig jag fann, o, så skön till att se,



— som i verlden kanske icke en, ingen ann’! — vet, att djupt i min barm har han likväl, just han, väckt en —
osläcklig harm!

Ty från hjessan till tån är som paddan han svälld utaf högfärdens gift, denna fjerrlandets son; under vänskap
förställd är förakt hans bedrift, all hans tanke är hän, all hans blod, den är kall, uti stolthet och trots har hans
hjerta förgåtts, och som stelfruset svall öfver fjällväggens flis, blef hvar känsla till is i hans frostbitna själ;

— jag skall minnas det väl.181

Ej Jag glömmer det lätt, hur han högrest der stod, på en herrskares sätt och af herrskareblod!

O, hur väldig af mod men hur täcklig ändå, med de ögon så blå, med så ljusgul en lock, hvilken yngling! — och
dock

Ej en endaste blick af den stolte jag fick,

— ej han märkte det, han, hur mitt väsende brann, han såg kallt mig förbi, som om knapt jag fanns der,

— det, det gömmer jag här; raseri, raseri!

Om fru Frejas behag och om hela den tropp uti gudarnas lag,

— hvem kan tälja dem opp, dessa qvinnor med hy såsom morgonens sky? — lade bredt han sitt tal, och han
gjorde ett val182

af de fagraste ord ifrån himmel och jord, men han såg ej mitt qval, ej han aktade på detta barn i en vrå!

— Det, det gömmer jag här;

det mitt hjerta förtär

och det suger min merg;

det en roffogel är,

den är glupsk efter mat,

den af korpen har färg,

och dess namn, du! är — hat.

Ett jag hviska dig vill; lyssna noga nu till!

Vill du blifva som han, kan du bli det: en man? kan du samla dig mod, kan du samla dig kraft för ett ögonblick
blott uti handlof och arm?

Ha! jag ville du haft af mitt sjudande blod, att i mörkluden barm du ett varghjerta fått!

Kan, beslutsam och käck, så du föra din knif,183

att den träffar på fläck, n

att den äter ens lif?

Kan i morgon, när, trygg, nerför berget han går vid din hand, i ditt spår, du dig sno i ett nu, så du står bak hans
rygg, när han minst det sig tänkt?

— förr’n hans klinga har blänkt, då är segraren du!

Har du märkt, hur han bär om sin handlof, så här, en vidunderlig ring? lik en huggorm den är, den går sjudubbelt
kring, och en strålglans den har såsom solens så klar; ej i drömmen jag såg ens ett smycke så skönt, vid dess åsyn
allen har en vällust jag rönt, hvilken fängslat mig re’n och förhäxat min håg.

Har du kraft, har du mod, kom med denna klenod från din vandring igen, och jag hälsar dig man, och jag hälsar
dig vän,184



och det famntag, som han

i sin högfärd försmår,

då är ditt! du förstår, —

då är lönen du får,

dä är lönen du vann . ...a

Med en nick hon försvann.YIII.

En skyfri sommarmorgons prakt sig breder kring den vilda trakt, de gråa fjällar lysas opp i magisk illumination,

— en leende och ljusröd ton, — men högst på en och annan topp med isbelagda skarpa kanter der blixtra
tusentals demanter.186

Ej minsta vind, ej pust sig rör, ditt eget hjertslag blott du hör; en örn på sträckta vingars par,

— en kung bland foglar, stolt och djerf, en röfvare till sitt förvärf, — på kryssning högt i luften far, nu blicken
honom mer ej hinner, det enda lefvande försvinner.

Förstummadt och bedöfvadt allt, och känslolöst och hårdt och kallt! naturn, i tidens äldsta dag en upprörd ocean i
glöd, nu ligger här förstenad, död, med trolldomsbundna böljeslag, och soln med sina bjerta strålar ett — lik blott
sminkar här och målar.

Dock, luften är så frisk och ren, den gjuter kraft i merg och ben! igen med stärkt och hurtig själ, begynner
vikingen sin färd, han kramar handen på sin värd, han säger honom raskt farväl, „tillvägs!u Förut hans cicerone
helt klumpigt luftar, stackars fåne.187

Vid det de båda vika om en bergsväggs hörn, att småningom igenom Qällets vilda pass i dalens skogsdjup stiga
ner, helt qvickt tillbaka trälen ser; en blick, ej längre skarp och hvass, men mild och med förförisk flamma, då
möter hans just i detsamma.

Det är ett hemligt: lycka till! det är jemväl, om du så vill, ett ömt: vi råkas åter, vi!

Det är ett: minns mitt ord i natt! det är ett muntert: hvilket spratt! det är rentaf ett häxeri, men häxan, som så
gudlöst dårar, är, o, en mö om sexton vårar!II.

M

Ren ett stycke, rätt försvarligt,

— ständigt nedåt, zigzag ständigt, — har man sina stigar letat, har man sina smygar funnit.189

Längs med djupen har man varligt fram sig skrubbat och behändigt, man har krupit, man har stretat, man har
stridt, men man har vunnit. Än det gäller, att sig tvinga genom någon skroflig springa, än att öfver bottenlösa,
lömska remnor djerft sig svinga, men det går. Med monstruösa, platta tassar träln försöker vägen först, hans öga
spanar Öfverallt, hans sinne anar, hvar en stig sig klokast kröker; främlingen uti hans spår följer efter hvart det
går.

Re’n ur en och annan klyfta ses en mager björk sig lyfta; och en enslig fjäril sväfvar,

— vilseförd till dessa höjder ifrån dalens blomsterfröjder, — öfver naken gråstensklint; ängsligt fladdrar den och
bäfyar med de späda, gula vingar, än i regellösa ringar, än för vandrarns fötter blindt Stundtals öfver strand och
bölja öppnar sig en vy från fjällen, stundtals träder åter hällen190

ogint fram att taflan dölja.

Men inunder, — här just ställ digl ligger, än i skuggor sluten, furuskogen, tät och väldig, i terrasser uppåt
skjuten, hvarftals toppar öfver toppar, . . . och ur klippan, våldsamt bruten, i dess famn en sölf-forss hoppar.

Då gör trälen halt och ordar: »Vägen här går rakt framför er, sjelf ni färden lätt fullbordar, foga konst nu dertill



hörer; men —“ och här han otäckt skrattar och om armen kämpen fattar, —* »men till lön för mitt besvär får jag,
— gif mig det! — det här!tt

»Detta smycke ?a vandrarn svarar, »ej du vet hvad du begär, det ett kärleksminne är, jag i döden det bevarar . .
>a

»Gif mig det !u

»Bort med ditt finger!191

Våld? du usling! och försåt ? Bort frän lifvet! eller springer svärdet ut . . . ,a Han re’n ditåt förde handen: „Ah?
— välan!a

Men — men längre han ej hann.X.

Han i sin sida något egghvasst kände i samma stund, — det som en blixtvigg slog! en flintknif genom yllekoftan
rände, men slant emot ett refben, magtlöst nog.193

„Bof!a for han till, spasmodiskt näfven spände om trälens nacke, och i blinken drog med väldig armkraft ner den
halfförryckte och som en hund mot stenen honom tryckte:

„Nu, niding! om mitt högra knä jag fällde emot ditt bröst och knäckte hastigt till, din död det då, en saklös död,
det gällde, ditt usla lif jag likväl skona vill, dig och ditt dåd blott mitt förakt jag ger, kryp fritt din väg! jag
hindrar dig ej mer.a

Men trälen med sitt* ena öga glodde på sned, på lur, och som en orm sig snodde, det sjöd uti hans ådror, icke
mod, men vanvett! I ett nu han åter stod på sina ben, och med förtviflad kraft, som om han björnens muskelstyrka
haft, han slungar sig, — ett välberäknadt kast, — rakt på sin man, slår om hans lif sig fast

„Ha, du vill kamp!a — förbittrad viking ryter, — „den leken, vill jag hoppas, du förtryter.tt

Och kamp det blir. De famna nu hvarann i handfast brottning, slutna man mot man.194

Ett envig att förfara män och troll I det är som stundom, när från skiljda håll två stormar drabba samman öfver
fjällen, då skälfver i sin grund den fasta hällen, i hvarje knota knakar nejden då, och ulfvarna till sina hålor luffa
och korparna med oro kretsar slå, men bergets dvergar äflas, trängas, knuffa hvarann omkull, att söka hvar sin vrå
med mössan öfver öronen

Så tedde

sig denna kamp och skräck den kring sig spred, naturkraft mot naturkraft, vild ocli vred.

Mer stark var vikingen, men träln sig redde med större vighet och med knep han stred. Hvart famntag tycktes
hela berget skaka, och ingen strök ännu ett steg tillbaka; med fasta hälar, uti hällen spända, den ena håller stånd,
hvad än må hända, i* den andre viker ej så lätt bakut; så kampen, nyfödd jemnt, tycks aldrig ända, den börjar
först, då du den trodde slut

Omsider! han blir trött, hvem? han också; de brottas mera ojemnt båda två, med ansträngd kraft de slita och de
rycka, de fara fram och åter, hit och dit!195

de söka att hvarann till marken trycka, den ena kastar sig bakåt med flit, den andra plötsligen åt sidan svänger,
men begge stå. Med långa steg och språng, med djerfva skutt, de styra hvar sin gång blindt mellan stenarna, än
trälen kränger, än vikingen en vådlig böjning gör, men ingen faller. Åter samma dust!

I ännu större bågar kampen för

dem hejdlöst fram och åter. Än man rör

mot klippans vägg och än man snuddar just

vid hällens kant, för sans och syn försvinner



allt rundtomkring Man frustar blott och brinner.

Sin flintknif trälen håller än i handen,

han fumlar med den bakom kämpens rygg, . . .

nu med ett grin, en blick, förryckt och stygg,

han gör en sista ansats, — trolldomsbranden

uti hans inre rasar, — flickans vink

står för hans själ, — beslutsamt, i en blink,

han stöter till

Men kämpen honom kramar, bröst emot bröst, som med en slagbjörns ramar — och med ett fjällblocks tyngd
han honom fäller mot marken ner Här lif för lif det gäller.196

De talla begge. Trälen ligger under, men han sig slingrar,; | kommer upp på kant,

de rulla båda kring, mot klippans brant,

gif akt! Men icke åskans gälla dunder, ej blixtens slag bredvid dem skulle mägta att väcka dem nr denna yrsel
opp, att stanna denna mordlust i dess lopp!

„Du dödens är, hur än du här må fäkta!a så ropar kämpen, sökande i barmen sin koppardolk; den andra lösgör
armen och vrålar: „nu jag stryper dig, så der!a

Men i detsamma än ett hvarf det bär rundtorn mot randen, man sig .stupan närmar, de rulla fram, ej räddning
finnes här, ej någon hand, som sig i tid beskärmar! — re’n öfver kanten kämpens skuldra glider, hans hufvud
baklänges re’n utåt stjelper, ett skri ger trälen till, han dödsblek vrider sig under brottarns jernklor, — det ej
hjelper!

För sent! Förgäfves! . . . Begge med ett ras i djupet ner! ,|J

I döden icke skilj da, men vuxna fast i hatets kramp-extas, ner uti dalens djup, det afgrundsvilda! liksom ett is-
skred störtar handlöst ner från fjällets höjd och splittras så i kras och lemnas till förintelsen, — hvad mer? —197

I skogen, just der elfven muntrast lopp, en flock af unga räfvar skrämdes opp ifrån sin frukost i en treflig dung;
det var en skräll, en plötslig, dof och tung, det hördes från ett stenrös tätt bredvid. Hvad det betydde, —
hemlighet! mystér! förborgadt, så som grafvens gåta är, som jordens kärna! Med sin tysta frid stod skogen åter,
lyssnande och stum, och elfven porlade med lekfullt skum. EN BLOMSTER - INTRIG.I.

l/et var den timma utaf förmiddagen, då systematiskt, (klockan elfva slagen,) han, mister Josua Dicks, Esquire,
skred fram till länstoln, uti rummets midt placerad, och, vederbörligen der installerad, knep munnen hop,
högtidlig, allvarsam,202

och, med sitt hufvud lutadt smått tillbaka, ur vecken af en handduk fin och hvit sköt upp en sträf och
räfhårsfärgad haka, att tvålas in med konstförståndig flit och derpå lätthändt „silversteela-behandlas och till en
finhyllt persika förvandlas.

Uti Valencia äfven tyret spelar, vid Calle Sala, huset numro två, en trappa upp; en gata comme il faut, honett och
aktningsvärd till alla delar! ett ganska fint privatlogis också, för gentlemen beräknadt, agreabelt på tusen sätt och
fullt rekommendabelt!

Ni skulle denna rakknifs-konstnär sett,

— en liten Figaro i allt och ett, — när nu han gaf med saken sig i lag, förnumstigt, men med utsökt, spanskt
behag! Med spända ben, med ena foten sträckt, liksom till en bolero, spänstigt, käckt,

med smidig svank-rygg, hufvudet på fnurr, han först mot strigeln låter, i en hurr, i två, tre åttor stålet manövrera,



derpå med trenne fingrar, — aldrig flera, lillfingern spelande i vädret fri! — ej utan ett slags fint koketteri han
fattar knifven elegant och lätt;

— märk hvilken ledig handlof I samma sätt.203

som när en Paganini, en Vieuxtemps sin stråke lyfter, (väntansfull momang!) att börja någon „grand concert
brillanttt.

Och nu — han varlig, aktsam, vördnadsfull, men likväl djerf för sakens egen skull, på patientens näsa lägger
hand, på mister Josua Dicks, Esquire, och sakta mot taket höjer upp den litet grand,

— superb var mister Dicks att så betrakta! — och börjar derpå straxt operationen

på öfverläpp och haka, raskt och qvickt, men med ett mästarögas öfversigt, med säker känsla, med en mine af
vigt i harmoni med ämnet och personen; nu kinderna — ah, här det kommer an, just här, på hvad ens konst
förmår och kan! just här, om man är mannen med geni!

Det lyckas. Med fullkomlig symmetri,

af knifven endast aktningsfullt tangeradt,

på hvar sin sida noga konserveradt,

står qvar ett kindskägg, buskigt, rikt och frodigt,

i gullgul prakt, — det „english fashiona är,

det skapar gentlemannen och det klär,

det pryder och blir aldrig gammalmodigt.

Vår vän Gomez stod just i detta draget beredd att ta det sista konstnärstaget, att achevera taflan, om ni vill,

— då i ett nu mekaniskt han spratt till204

Det var ett buller, — han sig vände om, — det tycktes klart, som utifrån det kom.

„Ah, der är brottslingen! se här milor! en präktig törnrosqvist. Aj, aj, jag spår, att ej för intet den har tappats ner
från fönstret ofvanför, — var god, jag ber! — så der på er altan; hm! tro ni mig, jag genomskådar här en fin
intrig,

— men pocker! jag står, efter allt, kanske och talar halsen af mig ett-tu-tre,

o, värdaste milor! (och här han teg ett ögonblick och gjorde ställningssteg och lade handen med en liflig gest på
venstra sidan af sin sammetsvest,)

— i sådant fall, hvad här, milor, passerar, om än med nacken jag det observerar,

det vet ej ögat af och ännu mindre min tunga vet det, — helgonen förhindre mig från en usel, platt, indiskretion,

(han höjde sig till en högtidlig ton,)

hvad nyss jag sett, — på heder, jag det svär, —

jag stryker af mig, liksom jag så här

min rakknif stryker af, nu — blank jag är.“

Men mister Josua Dicks, Esquire, flög opp ifrån sin länstol i ett väldigt hopp; först lät han bryta lös en katarakt af
engelskt ordsvall uti skum mig prakt,205

af itsch och etsch tog munnen helt han full och dubbla w-ljud snafvade omkull i boxning om hvarannan, men till
slut, se’n värsta vreden hunnit rasa ut, han samlade sitt spanska ordförråd,

— det var igen som perlor pä en tråd, — och ändtligen med mycken gravitet sig utlät derpå Hans Högädelhet:



wMin unge vän, ni är mig en — krabat och ganska ohemult är edert prat; ni talar om intriger, och af hvem?
intriger här hos-mig, uti mitt hem, my castle, mitt kastell! ni tyder pä en hemlig kärlekshandel, icke så?

Jag skulle sjelf? — det är gement, det der, hvad ni er tänker! Vet ni hvem jag är, jag mister Josua Dicks? en
gentleman, en man af verld! Jag sjelf mig rosa kan, att jag är öfver dylikt tanklöst snack, som det ni yttrat nyss,
— gud vare tack!

— Hvad sällsamt, att en blomma, som ett band, en handske, half-mask, solfjäder, ibland af våda faller ur en
vårdslös hand, utaf en vindstöt förs ur fönstervrån ett stycke mer och mindre derifrån?

Der! ut på gatan hela rareteten!

S å skattar jag, munsjör, den herrligheten!206

Minns noga detta nu, min gunstig herre, och synda aldrig mer och aldrig värre!

För öfrigt, fast på prat ni är begifven, ni har en nätt talang att föra knifven, den vet jag att värdera, unge vän! vi
ses alltså i morgon ju igen?44

Gomez en bugning gjorde elegant

och med en knyck på knät han smått dansant

på högra foten strök. I dörrn han fick

af mister Dicks en mildrad, nådig blick.IL

Den nästa dag igen Gomez, artisten, hos mister Dicks på klockslaget bestämdt! Förrättningsmessigt! Spänd i tån
och vristen, elastisk och behändig, prydlig jemnt och kavaljer!208

Han halfvägs var alltre’n med sin operation, då — på balkongen ånyo samma buller! Denna gången Gomez, som
muren stum, med qvicka ben blott öfver golfvet flög helt tyst och lätt, tog blomman upp, — en nejlikebukett, —
och satte den med samma tysta skick uti ett vattenglas. Det ej sig rörde en fiber i hans anlet och hans blick
förrådde intet. Derpå raskt han förde sin knif mot strigeln åter några slag, tog uppå rnisterns kind ett varsamt tag
och med en hållning, som om intet händt,

fulländade sitt opus — excellent..............

„I morgon åter samma tid ?w — wJa men!tt „Er tjenare, milor !a

— „Hör på, min vän! så mister Dicks dock här föll in helt torrt, — säg mig för roskull förrän ni går bort, hvem
bor här uppe? Är det er bekant?

— en gudlig fröken ju? en gammal tant?a

Gomez var färdig straxt att ge besked, med mycken oskuld händerna han gned och gjorde, efter vanan, smått
dansant sin egna knyck på knät, högst elegant:209

wHärofvanför, sennor? just som ni säger: en gammal helig fröken; ni har rätt.

Dock, — efter all den kunskap här jag eger,

ej urgammal precist, på intet sätt!

på trettitalet kanske, hvad vet jag?

men än med ganska lifliga behag,

med svarta ögon, stickande som nålar,

med rosor, — bjertare ej juni målar, —

och med en liten rundad isterhaka,

förtjusande, milor! — För helighet



hon gammalt rykte har; så vidt jag vet,

hon är ur stånd en messa att försaka,

hon odlar presterskapet och jemväl

till fromma för sin hälsa och sin själ

med egna händer sömmar månget plagg

af både sammet, sidentyg och schagg,

och utbroderar det med äkta guld

till lilla Jesus och hans Moder huld;

hon håller i sitt hus en sträng polis,

dock är det för mig, att på intet vis

hon sjelf af marmor är Hvad ryktet hviskar,

det går för långt, — jag lyssnar ej dertill;

omöjligt likväl ej, att smått hon fiskar

i grumligt vatten! Om bevis ni vill,

så —“

Här en blick, en sneglande, han smög åt glaset der med nejlikan uti;210

men öfver mister Dicks’ fysionomi en mine af dygdiga principer flög och, till staty här rätande sig hög, han lät
förstå: séancen var förbi.IIL

Tre, fyra dar förlupo nu ordentligt och utan äfventyr. Gomez, han kom, förrättade sitt värf, gratiöst, pertentligt,
men hur han lyddes, vände skälmskt sig om emot balkongen, ingen blomma mer frän fönstret ofvanför föll
plötsligt ner;212

man tycktes re’n ha tröttnat vid intrigen, det fägnade vår britt hjertinnerligen, han fann för godt att glömma sin
förtret och lugnad var igen hans sedlighet.

Om dagen han kring hela staden lopp att söka gamla blålers-krukor opp, och underliga stenfat, alla slags, och
spruckna skålar ifrån fordomdags, från konstens barndom, djupt ner i antiken,

— det var, om ni så vill, nu hans mission, han lefde för den högre wkeramikenu,

(det är ett studium af den bästa ton,) och han var deri ej blott konnässör och samlare, än mindre blott begapare,
men grundlig, som i allt man vara bör, och klassisk, systematisk, verklig skapare.

När under dagens lopp sin börs han tömt och funnit något nytt, ännu ej drömdt, ett gammalt skrälle, något zinkadt
fat af kräftröd färg med arabesk-sirat, en skatt för hans pretiösa kabinett på Dickshouse hemma uti Somerset, hur
var han säll och med sig sjelf förnöjd, hur hjertat slog af vetenskaplig fröjd, då, matt och échaufferad, stackars
man, om qvällen till sin port han åter hann213

och trädde in, — vi hitta dit också, vid Calle Sala huset nummer två.

Den femte qvälln han lycklig återvände;

han haft sin egen tur. Bland skräp, elände

af tusen slag, uti en judbutik

han gjort ett fynd, en oskattbar relik,

från Rodriks tid, af götisk lerfabrik,



tre bitar af en botten, uppenbart

utaf en oljokruka, — ytterst rart!

Han re’n på trappan första steget tog, då — hvilken händelse! en tete å téte!

I siden frasande, med lätta Qät, en dame just jemnt förbi hans rockskört drog, men i detsamma höll hon plötsligt
stilla och med en viss grandezza, — icke illa det klädde henne, — med en liten nick, ett eget leende, en hastig
blick inunder sammetsvarta ögonhår, hon yttrade: wgod afton, min sennor!44

I sina lerkruks-tankar mistern stördes förargligt nog, dock handen ytligt fördes till hattens skärm; han ville framåt
gå, men damen utlät sig ånyo så:

„Jag gissar rätt? Milor Diquez ni är,

ni gör mitt hus den äran? Som värdinna,214

jag tar mig rätt att utan krus så här, hur dristigt än ni kanske skall det finna, och utan hjelp af min kommissionär
mig föreställa sjelf —a

„Min fru!tt Ett steg han gjorde åter framåt, mer disträtt och brittiskt, än precist på hofmanssätt, men damen tog
det lugnt, charmant hon neg:

„Sennora Tulipana, om ni täcks i fall ett: de Montixo dertill läggs, ni har mig nämnd, — nu det, milor, ni vet, —
komplett, med diplomatisk noggrannhet; men ack, min gud! det här blir alltför löjligt, att midt i trappan längre
konversera, hvarför jej i min patio promenera? ni aldrig sett den? aldrig? är det möjligt? jag hoppas dock, att den
ert bifall får,

— er arm, om jag törs vara djerf, milor !a

På en surprise i qväll af detta slaget var mister Josua minst af allt beredd, och allt så plötsligt kom, att, helt
betaget, hans vett stod stilla; också mera ledd, än ledande, „milortt med sin herdinna vi snart spatserande i pation
finna;215

hon, förevisande med utsökt grace sin lilla anläggning och med extas för skålen pratande! han, högst generad,
med lerkruks-skärfvorna alltjemnt försigtigt i handen burna, (öfver allting vigtigt!) lakonisk sjelf, men genomkon
verserad och mot sin vilja nödtorftigt charmerad.IV

I gårdens midt ett litet vatten lekte, sprang upp i strålar, föll i perlor ned; en krans af rosor pittoreskt sig vred
rundtorn bassinen, sina dofter spred och ljuft en nobel näsas nerver smekte.217

Längs trenne sidor gär en täckt portik med hvalf i morisk stil, fantastiskt rik, af ådrig marmor, men med mosaik
är gården stenlagd; väggarna med lyx alfresco-målade, engång splendida, nu litet matta, lemnade, det tycks, att,
som allt annat, ålderns öde lida!

— af fin förgyllning här och der ett spår! alltnog: „ni ser en blandning här, milor, af litet nutids smak och forntids
prakt, det ena med det andra sammanlagdt !tt

Uti ett hörn utaf den täckta gången ett slå-er-ned var ordnadt småkokett; om gården, pation, var här salongen, det
andra var sennorans kabinett.

En angenäm divan (citrongult siden!) med kuddar pösiga, på måfå slängda, tre, fyra länstolar från gamla tiden,
med högst moderna taburetter mängda, der har ni kring er möblemanget genast, hvad mer? ett par små
marmorbord allenast, ett stycke matta, brokigt, bjert och grannt, uti algerisk smak! Det är det hela; ah? ett ännu:
pianot, det är sannt,

— sennoran sjelf emellanåt tycks spela, på locket ligga spridda härs och tvärs en hop musikblad, Clapisson och
Herz.218

Till rummets, ställets, vråns dekoration en kakadu i stålbur, — smak och tycke! en spegel, högst antik, ett



praktfullt stycke i rococo, af åttkantig fason, men rundtomkring på golfvet här och hvar ett blomsterträd i prydligt
exemplar, med guldregn eller purpurblommor täckt och af aristokratisk drifhusslägt! stolt mister Josua förbi dem
drog, ett enda ögonkast var honom nog, alltsammans — krukor af igår det är! fayence af ingen skola, — skräp,
— misére!

Om qvällen, sä som nu, uti arkaden en mägtig lamp-glob spred ett mildradt sken; då satt man der att hvila sina
ben, att fånga blomdoft, lyss till serenaden af vattnet, plaskande derutanför, passabelt svärmiskt och för känslan
smekande, i brist af någon trogen kurtisör, en Almaviva, på sin sittra lekande.

„Nåväl? Och ni var aldrig förr härinne? och ni har aldrig haft det i ert sinne? min patio dock alltid öppen står och
hvem som vill fritt ut och in här går; var god, betrakta den som er, milor!219

Försök mitt soffhörn! — o, slå blott er ner! man sitter bra, — var obligeant, jag ber! tyst, kakadu! ditt odjur! —
icke sannt, min patio ni rätt behaglig finner? wFörtjusande!“ — O, ni är högst galant! det är min svaghet, jag af
ifver brinner att skapa trefnad kring mig, för enhvar uti mitt hus, här ni piano har, ni sjelf musiken idkar? nej?
stor sak,

ni för den sköna konsten dock har smak, ni gerna hör en vacker ton likväl med känsla föredragen och med själ,

— o, jag är blott en klåperska! — ni minns

helt säkert detta, brrrrrrrum pill-rill-rill-rill!

— af Thalberg, alla pianisters prins, —

en åska först, så här! och så en drill! —

Hon till pianot drömlikt ner sig sänkte och lät sin högra hand helt vårdslöst fresta en vild passage, — på näsan
föll det mesta, — derpå hon i ett bashaf allting dränkte

wDitt otyg! — mister Dicks inom sig tänkte, — koketteri, o säg, hvar är din gräns? en vacker hand! hon vet det.tt

— „Knapt jag näns220

er plåga mer

En iskall reverens.

„Ni känner Norma, — nä naturligtvis!

O, „casta diva!44 — Och hon föll tillbaka med blicken höjd mot takets granna fris, slog an ackordet och lät
pation skaka utaf en strupton, trånande och lång,

— sennoran ämnar bjuda oss på sång.

Som uppå glöd vår mister Josua satt,

„din markatta!44 så småsvor han inom sig,

dock, sedan nu hon väl fått honom fatt,

han fängslad hölls, — jag vet ej hur det kom sig.

Han lät sitt lerkruksfynd, — o, denna skatt! —

emellan fingrarna med oro vandra,

han lade ena benet på det andra,

han bytte åter om, — hon blott sjöng på;

de knubbiga små alabasterhänder

på klaviaturen upp och ned ses gå



med känslig touche! Blad efter blad hon vänder

— „Din igel!44 — Hvilket rörande tenuto!

Då, — just som båda midt i himlen suto, ett plötsligt afbrott! en kuriös visit!

Sig mistern reste, — fröken tvärslöt genast:

„Ni, min abbé? Välkommen! tack för sednast!221

det var nu längese’n!“ („Han skulle hit, det visste jag, — hon i sitt hjerta sade, — just denna qväll, jag nästan
anat hade, mitt spratt har lyckats, — han skall bli jaloux och ligga för min fot, som förr, ännu!u)

„Ni, min abbé! nej verkligen? Sitt ner!

— Milor Diquez, musikvän, kavaljer,

— Abate Monza, min musikprofessor, för öfrigt lärd; o, ni ej vet, milor,

hur mycken lärdom nu för tiden går, hvad visdom, uti dessa unga hjessor!

Har jag ej rätt, abbé? — Men ni försvinner, milor? partout? nå, som ni sjelf det vill, men minns, min patio hör er
alltid till och mig ni gerna hvarje qväll här finner, jag hoppas ni mig hedrar någon gång, en stump musik jag
bjuder, litet sång och en konversation förutan tvång.aV.

På qvällen följde natt och morgondag och vi Gomez hos mistern åter råka; en skugga utaf sorg, fast lätt och svag,
sågs hvila öfver konstnärns anletsdrag och turen var idag till Dicks att språka:223

„Nå, denna fröken —a

„Har ni henne sett?a

Yes, det är oerhördt; dock, skeddt är skeddt.

Yes, en kokett! en markatta! ett stycke!

talang att konversera vidt och bredt!

rätt vackra händer! icke utan tycke!

ett sätt med sin mantilj! Ett gammalt troll,

men med två svarta ögon i behåll!

en hals att gala alla slags roulader!

Hvad angår heligheten, — ah, en horror, en scandal, unge man! Jag fruktar för att ert Valencia argast kallas bör
bland verldens alla samtliga Gomorrhor.

En prest, — en herr abbé, en yngling bara, med röda kinder, haka som ett dun, är hennes professeur i — tralalara,
och bigtfader i hennes paulun!

Jag såg det genast, yes! jag såg det klart, han gaf en blick af denna egna art, som menar allt, förutom bot och
späkning,

— likgodt! det der blir nu för hennes räkning och hans; dock hoppas jag, hon ej skall slösa buketter mer på mig,
men heldst dem spara för en, som vet att deras gåtor lösa och blomsterspråket bättre kan förklara224

Knapt var det sagdt, då åter samma plask, som förr, derute på balkongens flisa!

Gomez, ånyo lifvad, qvick och rask, sprang till I dag han kunde förevisa en präktig — cactusblomma! wO, se
här, milor! det likväl trofast kärlek är.44

„Fräckt! oförsynt !44 bröt mister Josuö ut.

Han stod fundersam, slagen, en minut, derpå han — sjönk uti sin länstol ner,



„till saken! — mumlade han kärft, — jag ber.44VI.

Hvar gång från denna stund vår engelsman

gick trappan utför, han det lämpligt fann,

att smyga pilsnabbt pation förbi,

och tyst, att icke observerad bli; |

hvar gång han kom igen, — med fynd af värde

för vetenskapen, för de kruko-lärde, —P j226

han lyddes först, förrn han gick trappan opp, (en dygdefrossa honom genomlopp,) om ej ett sidenfras, bekant se’n
sist, bebådade ett möte, — o, ett visst!

Ibland frän gården, då förbi han snodde, han en sirénröst sig förnimma trodde, ett mildt: ,,god qväll, milor!44,
men obönhörlig han seglade förbi med vinden förlig.

Re’n för sig sjelf, helt upprörd i sin håg, han hållit gång på gång en monolog:

„det går för långt, — mitt tålamod är slut, — den menskan drifver mig ur huset ut; my house ej längre ju my
castle är, på alla sidor jag belägras här, med hela dussinet af blombuketter hon ganska säkert re*n mig intrigerat,

— båd’ närgånget och listigt utfunderadt! — den ena dagen är det violetter,

den andra rosor eller myrten fin,

den tredje en camellia, en jasmin,

för öfrigt heliotroper, azaléer,

och citrusblommor, nejlikor, cactéer! t!:<

Hon varierar dessa infamier

och stjäl ur hundrade orangerier.

Det går för långt, — är redan nog skandal,

— jag flyttar, yes! — har intet annat1 val,

— jag flyttar, yes! — det blir mitt svar på tal.44227

„Och alltså verkligen, sennor! ni ämnar från denna vackra bostad flytta bort?

— Gomez en dag bröt ut, — ack! inan kort ni ångrar det, om denna trakt ni lemnar! det är Valencias finaste
qvartef, en gata utaf gammal fullblods-adel, och huset — ett palats, hvad vill ni mer? och möblemanget upphöjdt
öfver tadel! måhända är det endast snack också, hvad domestikerna härom berätta, ni blott för roskull hotar med
allt detta, och ni blir, icke sannt, ju qvar ändå?tt

— »Yes, yes! jag flyttar re’n i morgon dag. . .a

„Det är då hon, — sennoran, hon deroppe?tt

— „Yes!“

„Men, min gud! helt lugnt den saken tag! hon är blott som de tusen der vid lag. .228

— „Hon mig förgiftar, droppe ju för droppe,

hon läspar sockerljuft: milor! milor !a

hvar gång förbi dess. lustagård jag går;

i tankarna hon mig i manteln drar, en annan sannskyldig fru Potiphar . .



„Men hon har ju sin utvalda abbé —a

— „Hvad mer? än dessa hundratals buketter, hvarmed hon i förlägenhet mig sätter!

Yes! jag må hädan . .

„Ni vill er bege, hvart? om jag fråga tors; ni re*n måhända bestämt er? — Icke? Jag får en idé! jag skaffar er, o,
tillåt mig! jag brinner af nit, som ni hos ingen annan finner,

— jag ilar genast, flyger staden kring på fem minuter! det är ingenting;

hvar vrå jag känner,a — „Yes!“ — „och garanterar, att ni skall få, hvad fullt er konvenerar.u

Och med en knyck på knät, han, smått dansant, försvann ur rummet, qvick och elegant.VII.

Det gick en dag, gick två, gick tre, gick sex, Gomez var helt bekymrad och perplex, hvar morgon var det alltid
samma klagans „Sennor! kör mig för trappan skonslöst ned, gif mig på nacken fritt, och lägg till? agan ett ord af
harm och hån, rätt med besked !230

men om ni också tvärt till käppen toge och mig båcT violett och gröngul sloge, jag svarar, som jag svarar, att en
man förmår ej mer, än hvad han nätt-opp kan.

Har jag ej sökt? har jag ej galopperat

från hus till hus och allt rekognoscerat!

och gapat och förhört mig och sonderat!

och varit näsvis och mig exponerat!

förgäfves! Allt hvad finast fanns och bäst, —

ve, hvilken otur! — det har re’n en gäst,

det har ministrar, hertigar, markiser,

och virtuoser, resande aktriser,

men vi må vänta, några dagar blott,

för silfver har jag gyldne löften fått,

en viss portvakterska är svuren min,

— så fort en flyger, rycker bums ni in.“

Imedlertid gick mister Dicks och svor, — idag just en jasminqvist, praktfullt stor, har upprört honom i hans
väsens grund,

(— den kom der dimpande helt nyss på stund, Gomez, som vanligt, hemtade den opp med lifliga och smått
dansanta hopp.)

Med stora steg han af och an der gick och mumlade med barsk och vresig blick.231

Han vandrat der, en timma., kanske två,

— Gomez var åter på rekognoscering, — då plötsligt han blef störd i sin fundering af något ytterst märkligt, —
hvad står på?

Ett gallskrik först, derefter gälla rop på inbrott, rån och mord, vildt om hvartannat! så svordomar: caramba! pest!
förbannadt!

Ett gräsligt tummel! Utaf alltihop

ej mister Dicks förstod det minsta grand,

men närmade sig dörrn dock efterhand,



han öppnade den, stack sitt hufvud ut,

det var deruppe! — larmet tycktes rasa

i jemnt crescendo, qvinnoskrik och tjut!

han målade sig re’n en scen af'fasa, \\

med strömmar utaf blod, med spillda lif

och knäckta lemmar, yxor, dolk och knif,

då åter — genom bullret, stojet, skrålet,

en karlröst tränger sig, — som naglad fast,

står mister Dicks, — bestämdt han känner målet,

— det var som golfvet under honom brast,

„det är omöjligt !a — och likväl hans öra kan ej bedra sig här, — „det dock är han! Gomez! På denna plats?“

Hvad var att göra?232

att träda mellan? det gick knappast an;

att uppför trappan sakta avancera

och scenen närmare dock observera?

nåväl, ett steg! ett till! — Med halsen sträckt

en blick, så lång, han girigt uppåt kastar,

„min skapare !a — han åter nedför hastar, förlägen, flat, dock ännu mer förskräckt; hvad har han sett? —
sennoran, hvilken qvinna! rödkindad, rasande som en tigrinna, med båda händer ruskar hon i vrede den stackaren
Gomez, blek som ett lik!

— han, mister Dicks, in salvo sjelf dernede,

dock tyckte sig den hela gymnastik

förnimma båd’ i refben och i armar

och skulderblad och rygg och bröst och tarmar;

men bak de stridande han hade märkt

en okänd flicka, badande i gråt,

en liten täck Susanna, nätt och stärkt

och smärt om lifvet, — under klagolåt

hon darrar synbart uti hvarje nåt

och vrider i förtviflan sina händer

och medvetslöst ät alla håll sig vänder ....YIII.

„Öennora! o, men hör då hvad jag säger!

— artisten skrek, ej utan ömklighet, — emot mig skenet är, jag nogsamt vet, och när jag allting riktigt
öfverväger, ni kan ha rätt att rynka ögonbrynen och blifva litet purpurröd i synen.234

Ni på en lönnväg här mig öfverraskar,

der i en korridor jag går och fnaskar



och öppnar djerft en dörr, som ej är min,

och stiger litet ogeneradt in;

men vid Vår Fru och alla helgons skara

jag er bedyrar heligt och jag svär,

att rånare och tjuf jag icke är,

ejheller, hvad ni täckts mig kalla allt,

kanalje, spetsbof, skälm och syndapalt,

patrask, bandit och skurk och dyrkhandterare,

min fru, jag är — en rättskaffens barberare,

elef utaf den store Figaro!

stolt af mitt yrke, min talang också,

jag tror mig, saken tagen kapitalt,

den mest glorieusa carriére ha valt,

och om ni för mitt handlag och min knif

vill ha attest, fullgiltig, positif,

jag vädjar endast till er engelsman,

min kund och min beskyddare är han;

gå ni förut, sennora! jag skall följa,

han dömma skall och jag vill intet dölja.“

I mister Josuas förmak ett-tu-tre en ståndrätt vi improviserad se.

Han sjelf, sig fingrande ;uppå sin haka, förlägen, drog sig efterhand tillbaka235

allt längre mot altanen, — »gud, hvad händelse !a sennoran, (plötslig, underbar omvändelse,) var strålande af
älskvärdhet och grace och rörde handen, — vacker obestridligt, — på en gång complaisant och högst högtidligt,
och deklamerade sin bästa fras;

Gomez stod litet flat, den arma gossen,

— det var onekligt ugglor här i mossen, — men borta längst vid dörren vår Susanna sågs, blyg för tillfället och
smårädd, stanna,

— hon slog sitt öga ner, der föll en tår på kinden från de långa ögonhår.

„Milor! — så yttrade med värdig ton sennora Tulipana, — låt mig spörja: ni känner, för att ifrån början börja,
den här er föreställda mansperson ?“

Milor med mycken värdighet igen, fast fingrande på hakan ständigt än:

„Gomez, min rakknifs-professeur; än se^?66

En smula tvunget tog sennoran åter till orda så: „Jag medger, detta låter rätt sällsamt på sitt vis, — men kort och
godt! hvad var er afsigt då, — nu eder tur,236

sennor Gomez! — om fritt ni storma fått igenom mina rum, min jungfrubur?44

Susanna, liksom väckt utur en dvala, förrådde här en mine att ’vilja tala, det spelade i hennes fingerspetsar och
foten gjorde qvickt små figuréer och blicken lifligt for i vida kretsar kring rummet, liksom sökte hon idéer; men



helt beslutsamt dock Gomez föll in:

„Ja, ni har rätt, sennora! tur’n är min.

— Min afsigt? hvad jag näs vist sökte der, i edra rum? Nåväl! lätt sagdt det är: er kammarjungfru; — denna lilla
snärta, hon tjufven är, hon mig bestal, — mitt hjerta!44

Från hjessan ända ner till fotabjellet toucherad, — ner i misterns kanapé sennora Tulipana föll på stället; som
träffad af en blixt hon var att se, hon verkligen det gjorde med effekt och nästan med en viss dramatisk flägt.
„Susanna, o Susanna! — En intrig uti mitt eget hus! o seder, seder!

Hvar smyger icke då på lönlig stig förförelsen och hviskar falska eder, när här i detta hus — ? förlåt, milor! men
jag är skakad, —- knapt jag mer förmår.44237

Susanna, rodnande och täck och söt, sig smög att fatta sin sennoras händer,

— „ tillbaka !a mellan sammanbitna tänder med skräck, som »för en orm,, den andra röt; „märk! til] mitt hem du
aldrig återvänder, för evigt, synderska, jag dig försköt.a

Och lyftande sin hand med drottnings-skick, (blott med en mera mildrad sidoblick åt mister Josua Dicks,) från
kanapén hon reste sig patetiskt, — så hon tyckte, att lämpligast och mest grandiost hon lyckte det hela
äfventyrets sista scen, — med stolta steg hon sig mot dörren drog,

— Gomez högst Ödmjukt sig den frihet tog, att slå den upp helt vidöppen och fri, — och hon försvann med en
briljant „sortiea.

När hon i trappan åter sig befann,

hon mumlade: „Jag aldrig glömma kan

den lilla bytingen! tänk blott, den häxan

midt för min näsa drifvit detta spel

och hållit mig för narr! mitt eget fel;

jag varit blind. — Imedlertid den lexan

skall göra henne godt; hon kommer åter, —

oh, ganska visst! — Jag då blir rörd, — förlåter, —238

„stå upp, mitt barn!a — dock på energiskt vis jag afskär denna garderobe-kurtis, det är mitt vilkor, det är mitt
beslut: sennor Gomez på dörren, utan prut!

Min gud! om detta spordes, ve och o! hvad skulle väl Valencia kunna tro om detta fromma, helga dufvo-bo?aIX.

Der stod man nu! — Gomez grep forst sig aö och bröt den tystnad, stormen efterträdt: „Sennor! rent ut, —^ ni är
en hedersman, och rakt på saken, — rätt skall vara rätt,

— en menniska, som högt‘jag respekterar! Nåväl! hvad är väl jag? helt rätt och slätt,240

en fattig fan, som springer och barberar, som af sin nästas skäggvext existerar, en tjufpojke, som heldst tar allting
lätt, gör skälmstycken på oförargligt sätt, — dock äfven jag, jag också! — är honett.a

„Yes, very well!a

Gomez tog, styf i nacken, ett steg framåt; han purrade sitt hår i vädret frankt, — så vidt som jag förstår, var dock
han smått generad, och på klacken gick foten utaf oro upp och ned, då han till närmare förklaring skred:

„Jag vill mig fatta ganska kort, milor! här denna englasöta flicka står,

— Susanna hennes namn, — hur nätt, hur fin, med läppar ljufva såsom apelsin!

Hon gråter, — otni skulle se den mine, som eljest myser ur dess rosenkind, och denna blick, som gör en menska



blind, och denna lilla hand och denna fot!

O, säg, milor! har något ni emot,241

att blygsamt fram för eders Nåd hon stiger och (nig, min unge!) väluppfostradt niger? Se hvilken engel! Och ni
sjelf det hört, nu, — det har visst ert ädla hjerta rört, — det arma barnet är på porten kördt! Sennoran rasar.“

„Yes!“

„En anförvandt, en enda blott hon har, en gammal tant, sjelf fattig, sjuk, väl för en natt, för tvä, tak öfver
hufvudet hon der skall få, men sedan? — O, för tanken går det kring!

Och sjelf, hvad har då jag väl? ingenting!

Har hvarken onkel, moster eller faster! %

Har detta messingsfat! Två väsens väl,

— två väsen, ack! men ol med blott en själ! — beror på några lumpna få piaster! på lotteriet blott ett lyckligt
drag, och bo jag satte än i denna dag!a

r

Gomez såg upp, — men ingen sympati befanns i mister Dicks1 fysionomi,242

den snarast lik en skinnpung var att se, som aldrig om en vitten haft idé, tom, knuten till på skämt blott om en
näfve

— helt vanlig luft af syre och af qväfve.

»Hur länge jag for denna flicka lågat, milor! det trotsar eder gissning tryggt; sex veckor re’n jag är liksom
förryckt och allting, allt, för henne har jag vågat . . .a

„— För guds skull, tyst!44 bröt här Susanna af, hon älskaren en sällsam eldblick gaf, grep så i armen mister
Josua qvickt: wtro honom ej, milor! det är en dikt!44

^Susanna! låt mig göra fritt min. bigt! tro mig, mitt barn! med ärlighet man når i verlden längst. Nu! — ni ju
sjelf, milor! tillräckligt känner denna dames humör, hon denna Tulipanan, —44

»Yes, jag gör.tt243

„Godt! afgjordt! furie, — tigerkatt, — hyena! Dock har jag vågat, — kärleken allena ger detta mod, — att sätta
till mitt skinn och smyga mig i vilddjurshålan in! att vissa tider uppå lönlig stig min engel se!a

w Gomez, o, tig! o, tig!“

„I dag en nedrig otur mig förrådt och vållat detta skräckliga spektakel; en vink jag hade vettlöst missförstått, och
Lea grep mig der jag väntat Rachel.

Jag räknat på att fröken var i taget

med en lektion i sång, — hon vid det laget

helt ostörd vara vill, jag på mitt sätt

då passar på, men tänk er, hur disträtt!

i dag jag kommer — misstag om bukett!

på slaget ett, — min gud, hur kan man yra?

jasminen ju betydde — klockan fyra!a

Här mister Dicks blef vaken på en gång:

„Jasminen? — min jasmin? — på min balkong? i dag, i morgse? Ha, min unge man! .244



„Jag re’n bekännt det. O, men se på henne, så vacker och så ängslig! Ack, ni kan, ni kan ej vara vred! Här stå vi
tvenne, två offerlam! Hvad skall jag säga mer?

Hon kände timman, då jag kom till er,

— ibland också förut hvad tid af dagen sennoran väntade sin professeur,

— gaf då mig en signal, ni blef bedragen af dessa blommor, sannt! men skall derför

ni dömma oss till evigt straff —?Ä

En rund

kring golfvet mister Dicks helt mållös gjorde, såg bister ut, som han med rätta borde, och djupa tankar hvälfde
han en stund; derpå han utbröt: „Himlen vare prisad, det är då ej sennoran? — Jag är lisad!

När rätt jag allt betänker, — jag är fri

— ni svär derpå? — från allt koketteri, och jag kan lugnt i detta hus förbli,

— allt väl, Gomez! — men nu, för himlens skull, hvad är det der? att kasta sig omkull?

stig upp, min lilla miss! — så-så, så-så!

ni är mig intriganter, båda två,

dock — det skall hon för sina blommor få! —

(han smög en börs uti Susannas hand,) det till att börja med är litet grand, förslår det ej till bo, min lilla vän,

— Gomez i morgon kommer hit igen.tt245

„Milor!a barberaren begynte stort. —

„Well, sir!a Och mister Dicks tog hatten fort och såg på uret: „Ah! min stora kruka

från Murviedro! tänk, om såld den är! det — jag förläte aldrig, det jag svär.a

Men sina armar, fylliga och mjuka,

Susanna i ett nu helt hänryckt slog om mister Josuas hals och näsvist nog uppå hans kinder tvenne kyssar tryckte,

„och nu till tanten!“ Sprittande, hon ryckte Gomez, om lifvet fängslad, med sig ut; i dörrn dock denne vände sig
till slut och gjorde än en hälsning, smått dansant, och uppå knät en knyck, högst elegant. 
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